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 תודלות

 רפוס ןמסוז יבר
 (שקאפ תרכזמ רפסמ ,ינימשו יעיבש ,ישש םיקרפ)

 ,םילעפ ברו יח שיא ,םיקנעב לודגה םדא תודלות רפס הז

 םירה רקועו יניס .םסרופמה רידאה ןואגה

 תיישקכ ,םלוע דוסי קידצ ,האריו הרות ץיברמ

 ליקוצז רפוס ןמסוז רזעילא ריהומ

 תולילגהו שקאפ ,שאלאה ק"קד ברה

 : םירפס ח"מעב

 דועו רפוס טע ,הנקמה רפס ,רזעילא קשמד ,רזעילא טוקלי

 : םילודגה תורואמ םינברה וינב תודלותו

 ל'צז פופ ביל ףפוי יבר צ"הגה

 ל"צז רפופ ןועמש יבר צ"הגהו

 ו"צי שקאפ ק"ק ינבר

 רפוס דוד םנוב החמש ברה י*ע רדוסו ךורע

 א"בבות םלשורי ק"היע

 ו"כשתה



 תמשנ רכזל

 ןואג יאה בר ,וניתחפשמ תראפת תרטע ב"ש ,םלוע דוסי קידצ

 ,קזחה שיטפ ,ינימיה דומע ,לארשי רנ ,ותקדצבו ותרותב םסרופמה

 ליצז רפוס יבצ קחצי יבר

 .רפוסה רפסמ תלוש ח"מעב ,רוושמעט י*הקד ד"באגה

 חי"לחשו ,ו"ת םלשורי ק"היעל תולעל הכז ותנקז תַעל

 .א"עיז ,ומכשת רדא ו"כ ק"שע םויב

 תורומש תויוכזה לכ
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 רבדיזהתפ

 השלש םייסל ילע למג רשא ,ונללהא םיבר ךותב ,יטע ירפב 'ה תא הדוא םעפה

 .ש קאפ ק"ק לש תונורכזה רפס ךותב םסינכהלו ,ולא םיקרפ

 האמ ינפל רבעהמ םינינעמ םירבד ,םינושארה תמגוד ןיעמ םישמשמ ולא םיקרפ

 ,םינומדקה תורוד לש סשפנ תוריסמ ,הוצמ תמחלמו תדה תמחלמ ,תובושח תודוקנ ,הנש

 הנממ .האצי הלוכ ללכה לע אלא ,תאצוי דבלב שקאפ ק"ק לש טרפה לע אלש המ

 זאו ,רודה יעשר ינפל טטומתהל אלו ץרפב דומעל ךיא ,םלוע תורודל הניפ הנממו דתי

 .קידצ תונוק םמוריו ושדק ןימי טישוי ש"תי 'ה םג

 ,םישעמה שיאו המכחב בא לש ותמוקו ותוישיא תא טילבהל שדקומ הזה ךןרכה

 גיהנמה ,ל"צז רפוס ןמסוז רזעילא יבו שודקהו לודגה וניבר אוה ,שקאפ לש הבר

 ןומהל הרות ץיברמו הבישי ספות ,םיברה תא הכזמו חיכומו ןשרד ,הבברמ לוגדה

 ,טקשמו םליכאמ םיחרוא סינכמ ,לד םא עוש םא תויובה תא בהוא בוהא ,םידימלת

 ,םיליעומו םירקי םירפס רבחמ הברו ארפס ,םימותילו תונמלאל ,םינויבאל ןתנ רזיפ

 םסינטק םידימלת םישדק ןאצל ליעוהל ,םינורחאה תורבסו םינושאר ירבד טקלמו ףסאמ

 וטעבו ,ויתורמא םעונ ירבדב ויפב ,םירתאלו וינבל ךרד הרומו ךנחמ ,םילודגה םע

 .ויבתכמב

 תרותמ הלד הלד .םהל הבוג רשא םשה ישנאמ ,וב לכהש שיא ,רפוכה לוכשא ירה

 תורודל ,םינוגה םידימלתל ,םישדק ןאצל םקשהו ,וודה ירידא ןונבל יזוא ויתובר

 ווא םרואב םיקיהבמו ,םדובכמ אלמ םלועה לכ רשא ,ןח ירפסב חצנל םעבקו ,םירשי

 .אתייוואד ילופלפב ןהו הדגאב ןה ,תוצוח ינפ לע הרות

 סומכ רשא לבת ינפ לע ץיפהל ,סלוע דוסי קידצ תלועפ תורודל עובקל ,ונרמא ןכל

 יתאבה רשא תאו ,הטילפל וואשנה ריעזמ טעמ סיבתכמ יפוליחו תונורכז .הנדוע םותחו

 דובכל ,ןוצרל הז וניופס אנ יהי .דעומ דועב ק'הרא תולעל יתיכז רשאכ ימע יתא

 השודקה הדעל ינבלו ,לי'צז ןמסוז יבר ק''הגה וניבר יצלח יאצוי החפשמה לכל תראפתלו

 ,וירחא םילודגה תווואמה וינב סע ,שדוקב תושלו ןהכל דמע וב רשא שקאפ ק"ק

 םדא ירשא" (א"ה ד"פ תוכרב ימלשורי) ל'ז םרמאמכ ,חצנל ןגתו ונל דומעת סתוכזו

 הוותה ירבד שומי אלו ,'הב תולתיהל ימב דתי ול שיש םדא ירשא ,ויתובא ול וכזש

 .סלוע דע וניערז ערזו וניערז יפמו וניפמ

 אווקה בל לע הלעי אלש ,תודוסיו תורוקמ המכ רפסב רעשב שיגדהל ונרמא

 -- ל"צז רפוס ןמסוז יבר ז"א תודלותל םיטרפה .וחש םהל ןיאש סירבד סהש רמול

 ב''ש ןתח 'יהש ,ל''ז ץטינייר ש"ר ג"הרה יופסמ סה -- ודצב ורוקמה םשרנ אלש המ

 יבר צ"הגה ב"ש לש וימושיומ םגו ,ל'צז רפוס ם"רהמ לעב רפוס השמ יבר צ''הגה

 לש ותיב קשמ ןבו ודכנ 'יהש ימ ,הטעט ק"קד ברה ,ד'יה ל''צז רפוס בקעי םהרבא

 ותריד עבק השא אשנשכ םגו ,ולהא ךותמ ודכנ שמ אל ותונקז תעל טרפב ,וניבר

 ותוא לש וחכו ופקת ריכמו עדוי 'יה אוהו ,וילא הארנו ךומס 'יהיש ידכ שקאפב

 השע תאז דוע .םילעפ ברו יח שיא ,הרותה תועוצקמ לכב הנובתו המכח הנקש ןקז

 סשרו ,ורוד ילודג םע וניברל ול 'יהש םיבתכמ תפילח תא הנרג בקש ,הטעטמ ברה
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 רבד חתפ

 השעו ,ומצעב וניבר ול רפיסש המו ויניע הארש המ תומייק תודבועו תונורכז וטעב

 ימיב ועוקנו ודבאנ םבורש לבח ,ךוע ברו ןכות יוישע םיכרוכמ םיצבוק ולא לכמ

 .תורודל תרמשמ ריעזמ טעמ םסיירש יריש סא יכ ווראשנ אלו ,האושהו ןבווחה

 קיש סם"רוהמ תודלות ,דלוונירג י'"יר יופסמ םה ,ןירגנואב דוריפה תשרפל רוקמה

 סופדב אבש הממו ,ל''צז ו"מאא לש ק"יתכמ בור פ"ע סה וניבר לש ויגהנמ .דועו

 וא ק"יתכ םצעמ םה ,םינמוסמ םניאש םיבתכמה .םיופוס תחפשמ תודלות סרטנוקב

 .םיירוקמ תונמאנ תוקתעהמ

 ואצמי םיברו ,םירפס יבבוח בוקב ןחו דה אצמי הז ךוכ םגש םסיוקמ ונא

 יאצוי ינבל טרפב ,םימדרנ ץיקהלו םינשיה תא ררועל ,הכרבל 'יהי ונילמעו ,שפונ וב

 רשא השעמה ,הכלה ורכזיו םילודגה ישעמ וארי ,לבת ינפ לע םיצופנה שקאפ תליהק

 ,וליש אובי יכ דע ,םתובלב םימימתהו םירשיה יכרדבו הרותה רואב תכלל ןושעי

 .א'בב ,ול רשא תא עדיו ,ולהק ןבקיו

 די ונתנש ולא ,רמוחבו חורב הרזע ונל ושיגהש ולא לכ תא ךרבלו חבשל ונילע

 םייואר טרפב .רפסה תבחרהו רופישל םימולצתו םיכמסימ ,םיבתכמ ונל ואיצמהו

 בי'שו ,ק''היעפמ א''טילש שאלאה ק"דבאגה ןאהיד ףסוי 'ר ןואגה ברה ונדידי ,הוקוהל

 .ךיריצמ י"נ רפוס םרמע רמ םסלשומו ןובנ ,הלענה

 דוד ר"רה ,םימכח תגלפהב גלפומה ינבוה וניבווקל עיגמ הכרבלו הבוטל תוא

 יבר צ"הגה ב'ש תב ,יתתש דכאי הרש תרמ הבושחה 'צה ז"'ע ,ו'יה רצלמש לאומש

 םימולצת לכ תא סתבידאב ואיצמהש דעב ,ל'צז הטעטמ ברה רפוס בקעי םהרבא

 ,רמפסה תספדהל עויס ונתנ םגו ,ל'זגה סהיבא ןובזעמ ,םתושרב ויהש שדוק יבתכממ

 .ס'א תוצמבו הרותב םיקסוע םירשי תורוד ואריו ,תוכרבה ןועממ וכרבתי

 עדונה ח"הרה ,לע םסקוה רבגה אוה ,הכרבלו הבוטל ריכזהל ,ביבח ןורחא ןורחא

 אמעט תרמ הבושחה הנידעה ותגוז םע א'טילש קינפוז לארשי ר"'רה ,הלהתלו םשל

 ,י'ילארשי ןורכז" םשב תראפתלו םשל םיקהש ושרדמ תיב ךותב ןכוש ינא רשא ,'יחתש

 .ו'ת סלשורי יככותב הליפתלו הרותל דעוימה שדוק תיב

 ישעממ תחנו בוט ךא ואריו ,הבוט הבישו הנקזל וכזיש ,םרזעב 'יהי בוטה 'ה

 .ןמא ,הלוגבו ראב הרוסמהו תדה ןוק תמרהל ומיקהש םיריבכה םדי

 יר ק''שנב ח''הגה תב ,ייחת אמולב תרמ 'צה הנידעה יתגוז ךרובת להאב םישנמ

 ג''הרה ,השמ ףסוי 'ר ססרופמה ג''הרה ,ויייה וניצלח יאצוי סע ,ל''צז דניירפרעדניק ןרהא

 ח''הרה ק''שנב הלעב םע לכאר לדניירב תרמ ,ןוהא םייח 'ו ח"הרה ,ןתנ םהרבא 'ר

 םהיאצאצ תא תוארל וכזיו םהיתונבו םהינב סהישנ סה ויחיש ,יקסרווט םוהנ סחנמ 'ר

 .ריייכא ,םימיה לכ שייריו הרותב םילדוגמ

 הז תמיתח דובכל ,ןובב הוחתשא ,אובל דיתעה לע םינונחתבו רבעה לע 'ידוהב

 ורכזוהש ל''צז תוליהקה ינברו רודה ילודג םירוהטהו םישודקהמ הליחמ שקבאו ,ןוכה

 ינשהל ונטעמו דחאל וניברה סא ,םדובכ יפל סניא םיראותה ילוא ,ופסה יפדב הבוטל

 ,רפסי ימ תואיגש ,רפכי םוחר אוהו ,תאז ונישע הנווכו תעדמ אל ,םהל יוארה םראותמ

 רפאו רפע ,ופסו רפוס רופיס ,ופשלו םמורל רדהל ,רפהל אלו םייקל הכזנ

 .וייכשת זומת ו'ת םסלשורי ק''היעפ

 רפוס דוד סנוב החמש



 רבו חתפ

 ,א''טילש ןיילק לשיפ םיופא ברורה םסרופמה קידצה ןואגה ב"ש ירבד ולא

 .דיייה ל''צז רפוס םחנמ יבר ק''הגה ןתח ו''ת ק"'היעפ תעכ ,להרשאוו 'מ 'קד ברה

 והער לא שיא 'ה יארי ורבדנ זא

 ןורכז רפס בתכיו עמשיו 'ה בשקיו

 .ומש יבשוחלו יה יאריל וינפל

 (זט ,ג יכאלמ)

 ,ינש ךרכ ''שקאפ תרכזמ"' רפסה וניניעל תולגנ תולגהב יבל לגיו דואמ יתחמש

 החמש ר"'הומ ת"שכ הלענ דואמ דיסח םסרוופמה ג"הרה ב"ש דובכ רביחו רקיח ןזיאש

 בורה ידוד ןב ,א"בבות ק"היע הפ ''לארשי ןורכז" ד'מהיבד בר א"טילש רפוס דוד סנוב

 .עקשטערעד ק"קדבא ל'ז רפוס ןימינב לאומש יבו קידצה ןואגה

 ןמסוז רזעילא וניבר 'ה שודק ןואגה ונינקז םיקנעב לודג םדא תודלות רפס הז

 ולעפש ,ד"יה ל"ז םישודקו םסינואגה םינברה וידכנו וינב ,שקאפ ק'קדבא ל''צז רפוס

 הלהק סישודק ןורכזו ,האריהו הרותה לגד תמרה ןעמל סתקדצו םתשודקב לבת ילע

 שרדמב ,תותואב ולגד לע שיא תעדו םעט ביטב רדוסמ ,הממושהו הבייתה השודקה

 לש םהיתודלות עידוהל םיניעל ןיוולק ,תויתואב אלא תותואב ארקת לא אתיא

 תא תוכזל סתוחרואב ךליל םירוד רודל םהישעמ וחבשי ,םירשיו םימימת םסיקידצ

 רבכ הז לע ,תונורכזו תולועפ רדסל הכאלמה לא תשגל הככ לע תיאר המו ,םתושפנ

 ל''ז רפוס יבצ קחצי וניבר קידצה ןואגה ברה ונידוד בלה ןמ ןיאצויה םירבדב ושדקב רביד

 שקאפ השודקה הלהקהש תעכש ,ןושאר ךרכל "םידחא םיובד"ב ,רוושמט ק"קדבא

 הלודג הוצמ ! הנניא ,תואפתלו סשל סנל סינש תואמ יתשמ רתוי הדמעש הקיתעה

 ידימלתהמ ,םסינואגה םינברהמ ,ומש יבשוחלו 'ה יאריל ןורכז רפס בותכל תישע הבורו

 רודל רפסת ןעמל ,ד"יה ךרבתי םשה תשודק לע ופרשנש םישודקלו םילודגה םימכח

 סהייח לכש ,םהירומו םהירוה וכלהש ךרדה תא םסהל תורוהל ,ודליש םינבלו ןווחא

 ךרד הרומו םיניע רואמל םהל תויהלו םידסח תלימגלו הדובעלו הרותל םישדקומ ויה

 ייפ הפיו .הלוע לא-תיבל רשא סלוס לע הלעמ הלעמ תולעל שדקו האר הזכ רומאל

 ירבד ,לעהרשאוו 'מ ק"קדבא ד"יה ל"ז רפוס סחנמ ר"הומ שודקה ןואגה חי''ומ

 גייס איה ונבל באמ תרסמנה תובא תרוסמ תרימש יכ ,הרותל גייס תרוסמ ,אנתה

 .םלוע דע וניערז יפמו וניפמ שומת אלש הרותל לודג רדגו

 רפסל לודגה ךחוכ תרזאש אתייוואל ךליחו ךחוכ רשיי אבט אלעפל אנימא ןכל

 .אבבו הזב ךתלעופל רכש שיו ,חכשי אל רשא םלוע םש םהל תושעלו לעפ המ קידצ

 ידיליל ,ןושארה ךרכל אווק-לוקב בתכש ל"ז צ"הגהרה ידוד ק"כ ירבדב םייסאו

 רשא ריאמה רבעהו" הב תוגהלו הזה ופסה חקיל !הללוהמה שקאפ ידימלתו ילודיג

 רשא סםוקמה לא ובושת סכתבשחמבו ,םכישפנב תימינפ תוררועתה איבי םכינפל הלגתי

 לושכמל םידמועה ףגנ ינבא לכמ םכייח תליסמ לולסל וצמאתתו וקזחתת .סתדלונ

 ,וניתובא וכלה הב רושימ חראב אנ הכלנ םכלוכ ורמאתו ,הרשיה ךרדב סכתוטהל סכל

 ."ונחנא שקאפ ינב יכ ונישעמבו ונב סלוכ וריכיו

 אלמ םכתרזעב ושוחתו הב וגנעתתו סכתיבל הכרבה תא ואיבת םכלוכש הוקאו

 תוכז אוה יאדכו ,םתקדצ ןימיב ל''ומה א'יטילש ג'הרה ב''ש תא ךומתלו רוזעל םינפח

 לע רשבמה ילגר וואנ המ תוארל הכזנו ,תוכרבה רוקממ וכורבתתש ד"יה סישודקה
 .א"'בב םירהה

 .הלגד אשונו הרותה דובכל םתוחו בתוכה

 םסירפא יכדרמ ברה ז"אא לש אלולה םסוי זומת ח"רד 'ב ק"היע םילשורי הפ

 .גרובשערפמ רפוס ןמסוזו רזעילא ןב לשיפ

 .ןיילק לשיפ םירפא
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 רי'גהמ

 רי'גהמ
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 ר"גהמ

 רי'גהמ

 רייגהמ

 םיבתכמה חתפמ

 . ןצייוו תליהקל רגנוא לאוי

 5% . דניירפ גילעז 'רל רפוס ןמסוז

 . שקאפל המחנ בתכמ (יולרע) רפוס ןועמש

 . ןועמש ר"גה ונבל רפוס ןמסוז

 . רפוס ןמסוז ר"גהל גרבנזור לואש

 . גרבנזור לואש ר"גהל רפוס ןמסוז

 , רפוס ביל ףסוי ר"גהל גרבנזור לואש

 , 6 + % + לרפוס ץמסוז ריגחל קיש השמ

 םיובלטייט אפיל ט*וי 'יננח ר"גהל רפוס ןמסוז

 . רפוס ןמסוז ר"גהל ב"ט אפיל ט"וי 'יננח

 . . ג( רפוס ץמסוז ר"גהל ןייטשנטכיל ללה

 . ןייטשנטכיל ללה ר"גהל רפוס ןמסוז

 . . אטסעמוואנ השמ ר"גהל רפוס ןמסוז

 . קעב יכדרמ 'רל רפוס ןמסוז

 . רפוס ןמסוז ר"גהל אקסילמ שריה יבצ

 רפוס ןמסוז ר'גהל רשיפ בילטוג 'ידידי

. 

 . רפוס ןמסוז ר"גהל רפוס ןימינב לאומש םהרבא

 . . . רפוס ןמסוז ר"גהל רפוס םנוב החמש

 רפוס ןמסוז ר"גהל ןייטשרבילז 'יעשי

 רפוס ןמסוז ר'גהל םולב םרמע

 . רפוס יבצ ףסוי ר"גהל רפוס ןמסוז ר"גהמ
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 . איקסנישוד יבצ ףסוי ר"גהל רפוס ןמסוז ר"גהמ

 . גרובצק יבצ דוד ר"גהל רפוס ןמסוז

 . גרובצק יבצ דוד ר"גהל ךאבנקאל דוד

 . ןהוזלכימ לאקזחי יבצ ר"גהל רפוס ןמסוז

 . . רפוס ןמסוז ר'גהל טענפ לדנעמ םחנמ

 ןמסוז ר"גה ויחאל רפוס ילתפנ

 לאומש ר"גה ונבלו רפוס ןמסוז ר"גהל דלוונירג אדוי

 . רפוס ןמסוז ר"גהל רמייהסדליה 'אירזע

 .. . . . . גנירמעי ק"קל רפוס ןמסוז

 . (אקארק) רפוס ןועמש ר"גהל רפוס ןמסוז

 . רגניזלש ףסוי אביקע ר"גהל רפוס ןמסוז

 . . . תומוחה ירמוש ללוכל רפוס ןמסוז

 . . . רפוס ןמסוז ר"גהל קאללאפ השמ

 . . . . שטייד רזעילא ר'גהל רפוס ןמסוז

 . . . . רפוס ןמסוז ר"גהל רנייטש סחנפ

. 

. 4 
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 . ןימינב

4 



 םיבתכמה חתפמ

 1ו9-!14000000 0. 0. . . ביל ףסוי ר"גה ונבל רפוס ןמסוז ר"גהמ

 ן20 0202002000 0 0. + . + אדוהי ר"גה ונבל רפוס ןמסוז ר"גהמ

 ןכע 050050. 05 0. + . ןימינב לאומש ריגה ונבל רפוס ןמסוז ר"גהמ

 ותן 22 4 + ג גה. + +, +. +. + ג : [תחה ויחא ןבל רפוס ןמסוו ר"גהמ

 ן22 0200202000 0. 0. 0. . ןאיטשיפ ק"קל המחנ רפוס ןמסוז ר'גהמ

 ןככ 202050... 0. . . . ריירב ןמלז המלש ר"גהל רפוס ןמסוז ר"גהמ

 1232002000. 0. 0. 0. 0. . לצרה י"רל הדועת רפוס ןמסוז ר'גהמ

 ן25 0020000... 0. 0. . רפוס ןמסוז ר"גהל סלעבא הנוי ר"גהמ

 ן29 020502050. 0. 0. . . רשיפ םרמע ר"גהל רגנוא לאוי ר"גהמ הכימס

 ן34 020202000... 0. . . ץקשטערעד ק"קל דלוונירג אדוי ר"גהמ

 ן340200 0. 0. 0. . . . רפוס ןימינב לאומש ר"גהל דירפ לאנתנ ר"גהמ

 |35... 0. . + רפוס ב"ש ר"גהל ןייטשרבליז 'יעשי ר"גהמ הכימס

 4000000. 0. . . . רפוס ןמסוז ר"גהל קללאפ אדוהי דוד ר"רהמ

 4220000000. 0. 0. . . רפוס ןמסוז ר"גהל קללאפ לקעז ריגהמ

 4420502 0. . . . + + רפוס ביל ףסוי ר'גהל ב"ט אפיל םיירי ייננח ר"'גהמ

 1450000 0. . . . רפוס ביל ףסוי ר"גהל רגנוא לאוי ר*גהמ הכימס

 1452005000. . + רפוס ביל ףסוי ר"גהל קללאפ השמ ר"גהמ הכימס

 14600050. . . . רפוס ביל ףסוי ר*גהל רשיפ בילטאג ר*גהמ הכימס

 146 20200403 + + ג + + + + * םיל דוד 'ר ויחאל קללאפ השמ ר"גהמ

 ןו47 00205050. 0. 0. . . קללאפ ביל דוד 'רל ב"ט אפיל ט"וי 'יננח ר"גהמ

 1490202000. 0. . . . רפוס ביל ףסוי ר'גהל שיקלעמש קחצי ר''גהמ

 1500200500. . . + רפוס ביל ףסוי ר"'גהל ינידמ 'יקזחי םייח ר''גהמ

 1502005050 0. . . . רפוס ביל ףסוי ר"גהל רגולק ןימינב םהרבא ר*גהמ

 151020500 0. + ' . רפוס ביל ףסוי ר"גהל רפוס םנוב החמש ר"גהמ

 54 5.4% + | + + . %, פוס ביל ףסוי ריגהל דלוונירג אדוהי ריגהמ

 1522000000 0. 0 . . רפוס ביל ףסוי ר"גהל טענב לאקזחי ר"גהמ

 ן53 00000 + 0. . . רפוס ביל ףסוי ר"גהל לפרק קחצי ר"גהמ

 ןפ- 000000 0 0. . . שטייד רזעילא ר"גהל רפוס ביל ףסוי ר"גהמ

 156 0502050. ג 5 4 + , ללפנדייו םוהחנ ר"גהל רפוס ביל ףסוי ר"גהמ

 15750000 0... . . רפוס ביל ףסוי ר*גהל ןייטשרבליז 'יעשי ר"גהמ

 ן/ל 26 5 5 רש א רש לש ₪ ₪ 6 ₪ 9. .6- הפופ לבאר :תינבלהמ

 183--18] 00020050. 05 0... ביל ףסוי ר"גה ויחאל רפוס ןועמש ר"גדמ

 184-5000000 0. . . . רפוס בקעי םהרבא ר*גהל רפוס ןועמש ר"גהמ

 1880000000 0... . . . . שטאקנומ ק"קל רפוס ןועמש ר'גהמ

 1884020. .3 + ' א + + + * רפוס דוד החמש 'רל רפוס ןועמש ר"גהמ

 1910000005 0. 0. 0. . ביל ףסוי ר"גה ויחאל רפוס ןועמש ר"גהמ

 1920000000 0 0 0. . + ץרווש ףסוי ר"*גהל רפוס ןועמש ר*גהמ

 = 9% כ





 שש קרפ

 לי'צז רפוס ןאמסוז רזעילא וניבר

 שאללאה דע גרובשרפמ

 ,גרובשרפ לארשיב םאו ריעב שמשה רוא האר ,ל"קוצז רפוס ןאמסוז יבר

 לשיפ 'ר בוט םשב עדונה םירפא יכדרמ יבר םסרופמה דיסחה קידצה ברה וירוהל

 תנש רדא 'ו םויב ,*ה"ע האל תינברה תינקדצה הלודגה השאה ותגוזו ,':רפוס

 שדוקה תכאלמב םסרופמה קידצה לש ונב "יה ,ל"קוצז רפוס לשיפ יבר םסרופמה צ"הגה 1

 ונב 'יה ןאמסוז יבר .ה*ע הלוח הקבר תרמ תינקדצה ותגוזו ,ל"צז ןאמסוז רזעילא יבר
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 שקאפ תרוכזמ

 ,מ"רפמ ל"צז רעלדא ןהכה ןתנ יבר ק"הגה םע דחיב דמלש ל"צז םירפא 'ר ג"הרה לש

 ובר םשב ס*חה ןרמ לש ובתכממ ,םירפוס תודלות) עשוהי ינפ לעב ןואגה םבר לצא

 .(ל"נה .א*נר

 יבר רידאה ןואגה לש ויברוקממ 'יהו ץינעמסוט ריעב וימי בור רג ןאמסוז יבר

 וינב ליבשב ןאמסוז 'ר דחפ אבצל בציתהל הריזגה ןיליופב אצישכ .ל"צז ארגיא םלושמ

 ,גרובסרפל ךומסה ףרודנטוק רפכב בשייתהו ,ןירגנוא תנידמל רבעו הנידמה תא בזעו

 .ריעב רודל ול רתוהש דע רפכב םינש המכ בשיו ,ב"פל הסינכ ןוישר ול ןתינ אלש ינפמ

 ותואל יוארה םסרופמו לודג בר ב"פ תלהק ושקב יברב ם"רהמ ןואגה תריטפ ירחא

 םלושמ וניבר םלועב םסרופמה רידאה ןואגה ,ברל רחבנ ןאמסוז 'ר תעצה פ"עו ,אלטציא

 ,ןמסוז 'ר לש ותגוז התשע ,ק"שו וירחא חינה אלו םלושמ 'ר רטפנשכ .ץינמסוטמ ארגיא

 לתוכב חצנ ןורכזל םושר המשו ,ל"צז ברה נ"על תמייק ןרק ה"ע הלווח הקבר תינקדצה

 המת הביתכ בתכש תויה ,שדוקה תדובעב םסרפתנ ןאמסוז 'ר .ב"פד שרדמה תיבה

 םגו ,תורפס ינינעב ןואג אוהש וילע דיעה ס"חה ןרמ .ם"תס יניד לכב אלפנ יקב 'יהו

 .ןיליפת לש תוישרפהו הרות רפס ס"חהל בתכ אוהו ,הביתכ ינינעב תונווכ ול רסמ

 יריש 'סב רכזנ) יבצ דוד 'רו רפוס לשיפ 'ר : ןאמסוז 'רל "יה תונב יתשו םינב ינש

 שדוקמ ד"באר ץינטסורפ לאינד יבר םסרופמה לבוקמה ןואגה ןתח (ב"כשת םילשורי ,ביירש

 לאיחי יבר ןואגה דכנ ,רגניול יולה למעל 'ר קידצה תשא ,הכלמ רתסא תרמ ותב .ב"פב

 .שדוקה רזנ לעב לכימ

 אשנ (טעקת ןויס בי) הלוו הקבר תרמ ,ןאמסוז 'ר לש וירוענ תשא תריטפ ירחא

 הנושארה ותשא התיהש ,המחנ תרמ תב םהל הדלונו ,(דירת לולא זט 'נ) אלמיס תרמ תא

 .(םירפוס תודלות) ב"פמ םייהלטטב לאפר ר"רה דבכנה ריבגה לש

 ןשרדה ןואגה ברהו ,ןאמסוז םייח ר"רה : םינב ינש ל"יה ל"נה יבצ דוד ר"רהל

 ס"מעב ,טסעפ ריעב הרבח ס"שד בר "'יהש ,ןאמסוז ףלאוו ןימינב ר"רה םסרופמה

 ,ל"צז רפוס ןאמסוז לשיפ םירפא יבר םסרופמה צ*"הגה 'יה ונב ,ת"הע ןימינב תלמש תופלח
 .טספפ ק"קד ד"בארו זושט ק"קד בר

 יהו ,ד"טמב ודועב ל"צז רפוס םתחה אנברו אנרמ לצא םינש המכ דמל לשיפ יבר

 יבר ןואגה לצא רצק ןמז םג דמלו ,תאש רתיב ודבכו ובבחו ,ק"שב ובר ןחלוש לע לכוא

 .ל"צז דוד להא לעב שטייד דוד

 ינברה לש ותב ,האל תרמ תא אשנו ב"פל הרזחב בש השא אשיל וקרפ עיגהשכ

 םשו ב"פ ריאמ 'ר ןיצקה "יה ויבא םש .ב*פד אתרק יריקימ ןירבשל אדוהי 'ר קידצה

 גלפומ ח"ת 'יהש ןויכמ ,םיריבג יתבמ םיכודיש ול ועיצהש םגה .ה"ע הוח תרמ ומא

 ילודג םיחא ינש הל ויהש תויה ,וז םיבוט תב הלכ חקל ז"כב ,הרותב שודגו אלמ

 ביל יכדרמ יברו ,ןירוודד בר ללירב ילתפנ יבר ,םיברמ 'ה יארי םינייוצמ םינואג הרות

 .ל"ז טרקובמזד בר ללירב

 גוגדפ ןמוא השענ .דמח ירוחב םישדק ןאצ יריעצל ב"פב הרות ץיברה לשיפ יבר

 רדחמ ואציש וידימלת .הרוהט םימש תארילו 'ה תרותל לארשי ינב ידלי ךישמהל

 והברק ס"חה ןרמ םג .לארשי ילודג ושענ םהמ המכ ,ירפ ושעו וחילצהו ולדג ותארוה

 דמל אוה .ויתומא 'ד ךותב השודקו ידש תארי בואשלו ולצא דומלל וינב תא רסמו

 וצעי ,תונבר אסכ לע תולעל "יה ודיבו הרותב לודג 'ייהש ףא .שממ םנח םיינע ינב םע

 ,םיברה יקידצממ תויהל הרות י"נב ירענל דמללמ שדוקה תכאלמ תיבשי אלש ס"חה ןרמ

 .ול הנענו

 םויו םוי לכב ,ותיב ןמאנו ס"חה ןרמל רתויב םיברוקמהמ תויהל לשיפ 'ר הכז

 אלו ריעב ובר 'יהש םוי רבע אלש :ומצע לע דיעה ,ושדק ינפ תא תוארל ךלוה ייה

 אטחה ןמ תלצמ ובר תרוצב תולכתסההש ולצא קודב 'יהש ,ושדק ינפ לכתסהל הלע

 'ר תא דחא םוי האור וניא םאש :רמא שודקה ובר םג םנמא .(ס"ח תושרד תמדקה)
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 לאינד 'ר צ"הגה םשמ םירפוס תודלות) ותגרדמ רדעה שיגרמ >אוה ,רפוס לשיפ

 .(ל"צז ץיטסורפ

 בתכב ויתושרדו ת"הע ולש הדגא ישודיח תא ס"חה ןרמ הלעה אל איפ"קת תונשב

 ושדק ירמא תא םשר ,ובר די ךותמ ודי זז אל רשא לשיפ 'ר ודימלת אלא ,ושדק די

 ר"גה סיפדהשכו ,ס"חה לש ויבתכ ןיב םיחנומ ויה וללה םיבתכ .ןורכזל רפסה לע

 'ך לש וסקנפמ ךוכ לכ ףוסב ףיסוה ,ת"הע ס"חה תא א"טילש ןירטש ילתפנ ףסוי

 .ל"צז לשיפ

 ךפש םש .הלפתה ןמז ינפל תועש יתש תסנכה תיבב תויהל 'יה שדוקב וכרד

 ז"כב ,תינעתב בשי עובשב םימי המכ ,תומוצב ושפנ תא ףגיס .שילש תועמדב וינונחת

 תא ךישמה ברע תעל ףרוחב םגו ,וידימלת םע ודומילמו וירועישמ ז"יע לטבתנ אל

 תלפת רחא קרו ,הת סוכ התשו עמש תא ארק ךישחהשכ ,הלילב רחואמ דע ודומיל

 .ויפ ךותל לכוא אב ותיבל בששכ תיברע

 שדיחו ,.ךרדב ותכלב דימת םהילע רזחו ,הפ לעב ול םירוגש ויה הנשמ ירדס השש

 צ"הגה ונב איבמ והנמ ץמש ,םיקומעו םיאלפנ םישודיח ,םיקסופו ס"שב םישודיח סג

 ."ילתפנ ינב לובג, ס"וסבו "ילתפנ ינב, וירפסב רפוס ילתפנ יבר

 וא תונמוא וינב תא דמלל ותעד לע הלע אל ,תוינעב יח 'יה ויתונש לכש םגה

 ידכ וינבל יטרפ דמלמל דומיל רכש דעב שידקה ותסנופ תיצחמו ,הרות אלא רחסמ

 ,ותקדצמ לעפתה ל"צו טיולפ לבייפ יבר צ"הגה .יוארכ םדומילב תילכת וגישיו וחילציש

 ריעב (ס"חה) ירומ י"ע םימ יתקצי תעב, :(ו"ח םייח ןב רבח יטוקל) ורפסב בתוכ הכו

 ותוא לאש םויה יכ ,ל"צז רפוס לשיפ יכדרמ ר"ומ לארשי שודק לודגה יל רפיס ,ב"פ

 ,ןכ בישהו ,ת"תב םיקסוע םלוכו םינב העברא ול שיש רבדה תמא םא דחא ידוהי אפור

 חיגהל ונילע הויצ ה"בקה :ול יתבשהו ,ולאה םינבה תילכת 'יהי המו ,אפורה ל"או

 ותואבו ,םכיניע ןיב תופטוטל ויהו םכדי לע תואל םתרשקו כ*שמכ םוי לכב ןיליפת

 ידו ןיליפת תחנה תילכת 'יהי המ רקוח יניאש םשכ ,םכינב תא םתוא םתדמלו ,רמאנ יוויצ

 קשמדב םג אבוה) "םתוא םתדמלו תילכת לע רוקחא אל ךכ ת*ישה יוויצ תושעל יל

 .(ד"ח רפוס טע תמדקהבו ,הע תוא ןנחתאו 'פ רזעילא

 הרותל ולדגי םהינבש 'יה תינקדצה ותגוזו קידצ ותוא לש ותמגמו ונוצר לכ

 ולעיש קר ,הסנרפב םהינב תחלצה לע 'ה תאמ ושקיב אל םלועמ ,םיבוט םישעמלו

 רחא רבד םיארונה ימיב שקיבש ימ םהיניעב אלפל 'יהו ,םימש תאריו הרותה תולעמב

 .'ה ידומילב וינב תחלצהמ ץוח

 ותגוז יניע תועמד תאו ,וז תויוזב קידצה לש ותריתע עמש תויכב לוק עמושה

 םילודג הלהת ינימ לכב םימלשומ םינבב וכרבתנ יכ ,וז תויוזב הדוסחה תינקדצה

 ,רפוס םולש בקעי יבר ןואגה (א ,ץראה לכב םוק אצי רשא ,םלוע ידוסי יקידצ ,הרותב

 ,א"ירת א"חנמ ז"כ םויב ,וימי ימדב רטפנו ,ןשטלאפאט ריעב השודקו הרות ץיברה רשא

 ובר תרות התיה יכ ,ב"פמ ןואגה ןרמ ידימלתב טעמכ ותומכ חינה אלש, וילע ורמא

 ,ףרודיינשטפ ק"דבא ,רפוס ילתפנ יבר ןואגה (ב (םש הח*בח יטוקל) "ויפב הרוגש

 םירפא תיב ,ילתפנ ינב לובג ,ילתפנ ינב ,ילתפנ רעש ,ח"ב ילתפנ הטמ רפס ח"מעב

 תחכותו ויתושרד י"ע ןועמ בישה םיברו ,םסרופמ שודקו קידצ "יה ,םירפא תיב יטוקלו

 .ט"נרת רדא ז"י םויב הבוט הבישב רטפנ ,הביבסה לכבו ותליהקב עימשהש רסומ

 שטאקנומ ,רטעפ 'ס ,גנירמעיב בר 'יההש ,רפוס םייח יבר הרותה רש רידאה ןואגה (ג

 רפוס לוק ןיטיגד ק"פ לע םייח סלפ ,תורודהמ 'ג םייח הנחמ ת"וש ה"מעב ,טסעפו

 דגנ םייח ירעש סרטנוקו ,ת"הע םייח ירעש ירבד ,םילהת לע םייח ירעש ,תוינשמ לע

 ןאמסוז רזעילא יבר ןואגה וניבר (ד .ו"מרת ןויס ה"כ םויב ח"לחש ,שדוק תבש לוליח

 .ל"צז רפוס



 שקאפ תרכזמ

 םהרבא ,םבאב ופטקנש האריו הרותב םיגלפומ םירוחב ,םינב השלש ול ויה דועצ

 'ס תמדקהב הבוטל ורכזוה ,םולשה םהילע ,יכצ ןועמש ,ןימינב השמ ,אדוהי

 .םלוע תרמשמל ס"חה םבר תרות ובתכש ,ארקיו 'סו תומש 'ס ,ת"הע השמ תרות

 בזל "כדרמ 'ר ןךואגה הדוד תשא ,לקיר תרמ (א ,לשיפ יברל ול "ה תונב שלש

 יבר קידצה ינברה תשא ,עבש תרמ (ב ,ולסכ ח"רדא הרטפנ ,טערקובמאז ק"קד בר

 ו"כ הרטפנ ,ןיביוטלא לאומש 'ר לכ יפב ארקנה ,ב"פמ ל"צז יירטנרהע ץ"כ לאומש

 ירשת 'ד הרטפנ ,ל"צז רעייאמ רסיא 'ר דבכנה ינברה תשא ,הכלמ תרמ (ג .מ"רת תבט

 .גיילרת

 םייב ,שולחה ופוג תא תורבהל םש ךלהש ,ןעדאב ריעב ח"לחש רפוס לשיפ יבר

 ((תישארב 'פ ס"כ האר) ס"כה ןרמ ידי לע דפסנו ,ב"פל ותרחמל לבוהו ,ג"רת זומת 'א

 הארנו ךומס ,םינברה תקלחב ל"צז רפוס ןאמסוז יבר קידצה ויבא רבק די לע רבקנו

 .ל"צז רפוס םתחהו ץינמסוט םלושמ יבר ןנברו ןנרמ ירבקל

 ןאכ ונא םיקיתעמ ורבק םוקמ דבאנו ,ב"פב ןשיה ק"היבמ תומצעה וניפש תעכ

 :םלוע ןורכזל ,ב"פ ק"ק ישנא ודובכל ותרחש ,(רצויה תיב ינבא 'סמ) ותבצמ תחסונ ןורכזל

 םיכוב ןבא

 רפופ לשיפ יכדרמ ה"ומ גלפומה ינברה ה"ה ,םימת קידצ שיא

 יתרחמל הפ רבקנו ,זומת ח"רדב 'ה םויב ןדאב ץחרמב םיקלא ותוא חקל

 ,קייפל ב"רת זומת יב קי"שפב

 ןונשו ףירח הרות ירדחב ,ןנברד אשובלב אצי יכדומ

 םינונש םהל לא תד הנש םיעברא ,םינמאנ ידליל הרות ץבר

 ותויה םוימ םיתמהו םייחה םע דסח למוג ,ודואמו ושפנב עישוה םינויבאו םילד

 םירתכומ הרותב םינב הכרב וירחא חינהו ,םירשימבו תמאב ךלהו 'ה דביכ

 הרותב םימיכ תוליל םש ,הרותו הלפתב קסועו תינעתב בשוי

 הינבל הרות הרומ הומכ ימ ,הידומחמ לע הידיב ריעה השרפ

 הנש םישלש םלהנ רשי העורכ ,םכמות דמח ירוחבל ונימי

 הנשה תאזב רמג ילבב דומלת ,הנש לכב םימעפ רמג הנשמ ס"ש

 םירפא רקי ןב 'ה יניעב רקי ,םירבגה יריחבממ דחאכ יוצר ויחא בורל

 ילוח הקבר ומא םש

 הבנת

 ויתובא לש סחיה רדס תא תורודל קקח ותאוצ לע ותמיתחב רפוס לשיפ יבר

 קידצה ןב ,רפוס לשיפ םירפא יכדרמ" : (םירפוס תודלות 'סב הבותכ איה אלה) ,םישודקה

 ,קידצה ןועמש 'ר דיסחה ןב ,םחנמ 'ר קידצה ןב ,םירפא 'ר קידצה ןב ,ןאמסוז יבר

 יבר םסרופמה לבוקמה דיסחה קידצה ןב ,ןימינב השמ 'ר קידצה ןב ,אדוהי 'ר קידצה ןב

 שודקה ןב 'יהש ,לודג סנ יפ לע לצינש ןועמש יברל דכנו ןינ ןב רחא ןב 'יהש ,ןתנ 'ר

 ןואגה ןב ,זנכשא תנידמב ח"וי לכ ראש םע ש"הדק לע ופרשנש (רתסא ותגוזו) קחצי 'ר

 םש ויה ל"צז םייח ירבד לעב ק"הגה לצא זנאצב וניבר 'יהשכ םעפ) ."ל"קוצז ןתנ 'ר

 בישה ,ביפמ רפוס לשיפ 'ר לש ונב הדובכ החפשממ אוהש יברה ינפל וגיצהל וצרש םישנא

 .(ןתנ 'ר דע וסוחי עדוי ינא ,ק"הגה

 : הברה החבשב גילפמ ,ה"ע האל תרמ תינקדצה ומא תא ריכזמש םעפ לכב ל"ז וניבר 2

 ריעצו ךר יתראשנ ידבל ינא יכ ,ינתחשמ ןימח ןמשבו ,הברקב דקות הי תבהלש ה"ע ימא*

 ,ינתחכוה רסומ טבשב ,יתלדגתנ היכרב לע ,ל"ז ו"מאא ישאר תרטע ינממ רסוה רשאכ ,ימאל

 חוטבלו הרות קר דומללו ,תוקפתסה תדימב ליגרהל הנושל לע דסח תרות המכחב החתפ היפ

 "יח ונדוע ל*ז קידצה םכיבא רשאכ בוטה ךרדב וכלת ,בוט ושעו 'הב וחטב ! ינב .'הב

 ,םימותיו תונמלאלו םירוחבה םא תארקנ רשא ליח תשא יתרומ ימא* .(ב"ח א"קלי תמדקה)
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 רפוס ןמסוו יבר

 ח*ת ויהי היצלח יאצויש הלפתב היחל לע התעמד םויו םוי רשא התקדצ רפסל לכוי ימ

 .(ארקיו א"שמד תמדקה) "םיקידצו

 ןפ ,תורישעה םורמ יפג לע ולעי אל ח"ויו הינבש ,השקבו הניחת הכפש ,לבוקמה יפכ
 .'קה הרותה ךרדמ ,רשועה ןויסנ י"ע וק וטני ילואו

 : הרות רבד ה"ע ומאמ וניבר איבמ (ח"יק 'ק) םילהת לע "רזעילא טוקלי, ורפסב

 רסוחבו קחודב םדאש העשב ,רצימה ןמ קוספה השריפ ה"ע תדמולמו העונצה יתרומ ימא"

 ותוא הנע רשאכ ,םשה יצח קר ,ה"י רציממ יתארקו ,ושפנ תויחהל טעמ קר שקבמ לכ

 ."י בחרמב ,הברה שקבמו הנעבשת אל םדא ןיע זא ותלאש אלימו

 תא תיזבש ,ךיתקדצ לדוגמ רפסא המ ,ימא ימא, : החבשב גילפה רפוס םייח 'ר הנב

 אובל םהינפל תננחתהו םיאפורה לא תכלהו ,םילפונהו םילוחה דעב ןוממ תצבקו ךדובכ

 תרבדש ,ךתארי לדוגמ רבדאה ,םינויבאהו םיינעה דימת ךינפל וללפתה אלה ,הליל ןושיאב

 םאל ריעה לכב תעדונ אלה ,תועינצה יכרד ןמ ורס רשא ,תוננאש םישנל רסומ תחכות

 ושענ םידורפש דע ותשאל שיא ןיב םולש תושעל תישע רשא דסחהמ דיגאה ,תקדצה

 .(םייח סלפ) "םולשה םא התמש ךירחא וכבש םיברה תללי עמשנ קוחרמל אלה ,םידוגא

 ,םסרופמ ריבג ב"פל אב ,םתנקז תעל הלעב םע התיהשכ םעפ : התגרדמ לדוגמ ורפיס

 םתיפמ לכאו םתיבב הברה לגלגתנ ינע דלי 'יהש תויהבו ,ב"פב ותורחבב דמל רשא

 ינפל שממ רבע ריבגה םנמא ,םמולשב שורדל םלצא רקבי חטבש ווק ןכל ,םניי התשו

 ונלמגש בוטה לכ תא חכש ךיא ,אוה הבוט יופכ ןכא : ןקזה חנג ,סנכנ אלו םתיב חתפ

 אביש ךנוצר ,בוט ולוכש םלועב םלשמ ןופצ ונרכשש עד ,אתבסה ותוא העיגרה ,ותא

 ובל בביס בוטה 'הש יבל החוטב 1?! ב"הועל ונקלחמ ערגי זאו הנתמ ךדיב לשלשיו הז

 ...ונתירחאב ונל ביטהל ונתיב חתפ לַע ךורדי אלש תינרוחא

 קידצו ןואג 'יה ,ןאשטלופט ק"קב וימי ימדב רטפנ 'ולש בקעי יבר לודגה הנב

 תקלחמה איה התיה התנקז תעל .ונחלוש לע ודחאתה הלודגו הרות ,הבישי ספות ,םסרופמ

 .הנממ אקתפ לבקל חרכומ 'יה ב"פל ןולל אבש חרוא לכו ,םיחרוא תסנכה תיבל תואקתפ

 הלאש רשאכ ,הניל קתפ דעב התיב חתפ לע קפדו הלילב רחואמ חרוא אב םעפ

 לע "הש ינפמ רחאתנש ,ומות יפל חרוא ותוא רפיס ,הלילב רחואמ כ"כ אב המל ותוא

 בקעי 'ר לודג קידצ רטפנש רמא ,'יול הזיא ותוא הלאש רשאכו ,ןאשטלופטב הלודג "יול
 ךל ינא הדומ ! תמאה ןייד ךורב, הרמאו ,םורמ יפלכ הידי יתש תינקדצה המירה ! םולש

 ןיד הלביק ךכו ,י!לודג קידצ היהש וילע םירמוא תוירבהש ןבל יתיכזש ,יקלח לע

 .(ל"ז טסעפמ רפוס לאיחי 'ר ב"ש יפמ) ,הבר הבהאב םימש

 הרבקנו ,ב"פב ג"ירת תנש תועובש ברע םויב המלועל הכלה וז הלוגדה השאה
 תויהל תועובש ברע לחש הנשבש ,גהנ ןאמסוז 'ר וניבר .תועובש לש ינש בוט םויב
 תשודקו תועינצ דעב םישנה לא תוררועתה ירבד רבידו ,הנורכזל השרד שרד ,שדוק תבשב

 ה"ע האל תינקדצה לש הדי תמיתד

 ו



 שקאפ תרכזמ

 רתסא םויב .םירפא תוללועב ריעצה ןבה יעיבש ,וירוהל 'יה םינוקז ןב .* ח"פקת

 ינרותה םע א"עיז רפוס םתחה אנברו אנרמ י"ע ה"עאא לש ותירבב סנכנ תינעת

 קידצה ויבא םשכ ןאמסוז רזעילא םש לשיפ 'ר ול ארקיו ,+ בובל לדנעמ ר*רה

 .ל"צז ןאמסוז יבר ורודב םסרופמה

 אב ,ס"חה ןרמ בשי ןיבוסמה שארבו הלימ תירב תדועסב ובשישכ ברעב

 תחמשב חמשל ,וינפ לע הוסמב ,הדועסה לא םימיל ריעצ ודועב רפוס בתכה

 .רפוס לשיפ יבר אוה ,הרות ודמלש ובר תאו ס"חה ויבא תא םירופ

 ידכ ,תסנכה תיבל שדוק תבש ליל לכב וינב תא איבהל לשיפ 'ר 'יה ליגר

 לכ תא תיברע תליפת רחא ךרבל ס"חה ןרמ לש וכרדכ ,קידצ תכרבב וכרבתיש

 .םיקלא שיא השמ תכרב תא םימעפ הברה לבקל ןאמסוז יבר הכז ךכ ,םידליה

 תוכזל הברה םירפס תושעל הכז אלש רמאו ,תוכרבה רפסמ תא רכוז 'יה וניבר

 אב אלש עריא םעפ .ס"חה לארשי לש ןבר יפמ ךרבתנש ללגב אלא םיברה תא

 "'עילשיפ סייווש שמא תייה אופיא ,ס"חה ולאש ותרחמל ,תבש לילב תסנכה תיבל

 ? (ןבלה ה"לשיפ)

 וניבר ,*ץילאגס בקאי 'ר יקבו ףירחה גלפומ םכח דימלת 'יה וירוענב ובר

 וניבר עדי עבש רבכ .הדגאב ןה הכלהב ןה ,ומשמ הרות ישודיח וירפסב איבמ

 בשוי ךרבא זא 'יהש ,ס"כה לצא ויבא והכילויו ,ץוחלו הפשמ אעיצמ אבב תכסמ

 ."רגיצנווצ, עבטמ הבהא תואל ול ןתנו ,ויניעב ןח דליה אצמו ,הרותה לע

 ימיב, :ןמצעב בתוכ רשאכ ,ס"חה ןרמ לש וירועיש עומשל דוע הכז וניבר

 תיבל ל"קוצז ו"מאא ינאיבה יתייה םינש א"י ןב רענ ,ליכשמ ןב יתייה יתודלי

 דומלל ליחתה רשאכ .ס"ח וניבר םיקלא ךאלמ שדוק ינפ תוארלו עומשל שרדמ

 יתלחנ ,יב העגנ 'ה די ר"הועב לבא ,םש דומעל יתיכז 5 הציב 'סמ ותומ םדוק

 .ז "םנח אפור ךורב ,םינש המכ

 םתיתנו דודש לפנ הנה ,ס"כה ןרמ לש ושרדמ תיבל רזחו ותלחממ אירבהשכ

 תחת יתאבו, : םינתמ ןורבשב הרמה ערואמה ותוא ריכזמ רשאכ ,קידצה ויבאמ

 אלמה ורפס תא יכ ,התמשנ תבוטל שודק ןורכז וניבר השע תאז דועו .לארשי תונב

 ,"תרטק האלמ, םשב ארק ,תובר םינש ךשמ שרדש םיאלפנה ויתושרדמ רישע ןכות

 .ה"בצנת ,ףלאמ תחא השא ,תרטקכ םיאנ ויה הישעמש

 לע קקחנ ךכו ,הנש א"י ןב "יה ט"צקת תנשבש ,ןמקל ומצע וניבר ןושלמ ררובמ ןכ 3

 םירפוס תורגיאה הנה .הנש ה"ע ןב 'יה ג"סרת ותריטפ תנשבש ('ג תוא ןמקל) ותבצמ

 ה"ומ ינברה ןב ןמסוז רזעילא דליהש ס"חה ןרמ לש להומה רפסמ קיתעמ (חע ןמיס)

 םוי יה ץ"קת תנשבש וניא הזו ,"תינעת רתסא 'ה םוי ץ"קת, ךיראתב לומינ רפוס לשיפ

 .ח"פקת תנש ל"צו אוה ס"ט כ*"ַעו ,'ב םויב רתסא תינעת

 ונבו ,גרובסערפ ק"קד ד"באר בובל שריה יבצ 'ר ןואגה 'יה בובל לדנעמ ר"רה לש ויבא 4

 .(צ"היב ינבא) ב"פב הליהקה גיהנמ ,בובל שריה םהרבא ברה 'יה לדנעמ 'ר לש

 .(ז"פ בכ ללכ) א"ח הנקמה רפסב וניבר והראתמ ךןכ

 יאתילת אחריל י"ח ק"שע םויל יהגנ; : הנורחאב הציב תכסמ דומלל ליחתה ס"חה ןרמ

 .(הציב ס"מע אנינת ס"ח ישודח) ךותמד איגוס דע עיגהו זומת 'כ דע דמלו "ק"פל טי"צקת

 .א"ח הנקמה רפסל המדקה 7



 רפופ ןמסוז י'בר

 .יפ לע ףא 'פ דומלל ליחתה רשאכ ,ס"כ מ"עב הלוגה רואמ ר"ומדא לודגה רשנ לצ

 ו"מאא ישאר תרטע ינממ חקול ,דומילב יניע וחקפנו יחור התפרש טק טעמכ

 ילע ורבחש תונויסנה רפסל יל המ ,יתרוה רדחמו יבא תיבמ יתאצי םורע ,יל'צז

 רוקמ ובזע רשא םיערמ םירבח םע יתכלה אל ,יל הדמעש איה ,יתורחב ימיב

 .* "שרדמה תיב לתוכמ יתזז אל ה"ב ,תורוב ימ בואשל םייח םימ

 םינואגה ירומ יחא. ;  הזל המוד םילימב ורבש סוכ לדוג תא וניבר ריכזמ דוע

 ה"ומ םסרופמה קידצ בקעי ןואג ירומ יחאו ,םימסרופמ םירוחב זא ויה רבכ י"נ

 םירפא תוללועמ ריעצה ינא קרו ,םלועב ומש קרות ןמשכ ל"קוצז םולש בקעי

 ימ ינרוי ימ ,רענ בלב הרושק תלויא ןיידעו ,הנעשמו ןעשמ ילב ידבל יתראשנ

 ,ק"הות םייח רוקמ םיבזוע .םהירוענ ףולא םיבזועה תרובחל רבחתא לב ינרמשי

 לוקל תעמש .,רזוע תייה םותי ,ךישעמ םיאלפנ יכ 'ה ךדוא ,וקיפשי םירכנ ידליבו

 .יפ "ליח ינרזאתו ינימי תזחא ,רענה

 וניבר לצא עוסנל םיפנכ ול שעיו התויא ושפנ ,הנש הרשע שש ןב ותויהב

 םש םג .גרובשרפמ קוחר אל .ןגרעיל ל"צז קיש ם"רהמ לעב ייקיש השמ 'ר

 ןטק רפסמ קר זא ויה קיש ם"רהמלש תויה ,ותדמ ידכ אצמו הרותה לע דימתה

 ידימ ודי זז אלש טעמכו ,טעמ הב םישנאו איה רעצמ ריעה יכ ,םידימלת לש

 הראשנש ,תקדצה ומא תיבל בושל ץלאנ יכ ,םימיה םש ול וכרא אל לבא ,וידימלת

 ראשנ אוהה תעמ .ותנותח םוי דע ,.ס"כה ובר תבישי לא בשו ,הלעבמ הדומלג

 רבד לכו ,הריתי הביח ול הארה ובר ןכ ומכו ,קיש השמ יבר ובר לא קובד

 תא באכו ,ךר הנעמבו הבר הבהאב והבישה ,ונמיה לואשל השקה רשא השקה

 .?והשעמ םירעשב ללהיו ,ודימלתב דימת ראפתהו ,הצרי ןב

 .הנש ויט ןב אוהו ,;ג"ירת וומת 'א 8

 .ל"נה הנקמה 'סל המדקהב פ

 .ב"ח הנקמה רפס תמדקה 0

 ךלה הנש ד"י ןבכ ,הווזערבב קיש ףסוי ר"רה ויבאל ז"סקת תנשב דלונ קיש השמ יבר 1

 לע רוזחלו דומללמ 'ימופ קספ אל שממ אלפנ ןדקש 'יה ,הנש רשע השש םש דמלו ,ב"פל

 וברו ,ייל סינא אל זר לכו ,הרותב רבגתמה ןיעמכ השענש דע ,םימעפ האמ וליפא ודומל

 ףרוחבו ,ב"פל ךומס ןגרעי ק"קב ברל לבקתנ ותנותח ירחא ,"םירפס לש זגרא, וארק

 ומיכשה הנידמה ילודג לכ ,םיפלאל םידימלת דימעה .טסוח ק*קד תונברל רבע א"כרת

 "יה .וירחא רערעל ןיאש קסופכ םלועב ועבט אציו ,תורומח תולאשב וילא ונפו ,וחתפל

 דע ,תורודל תועובק תונקת םהל ןקיתו ,הנידמהב תודרפנה תוליהקה דעב םינושארה םימחולמ

 "יה ונתחו ,ח*ת םינב ריאשה .ןומט קקוחמ תקלח טסוחב םשו ח"לחשש ,ט"לרת טבש 'א

 ת"וש הכרב וירחא חינה .אדא ק"קד בר ,בקעי תליאש ס"חמעב רגארפ ל"גס בקעי 'ר ןואגה

 ןילוח 'סמ לע ,תווצמ ג"ירת לע קיש ם"רהמ ,צ"וש יקלח העברא לע קיש ם"רהמ

 .תובא יקרפו הרותה לע

 רפס : וירפסב איבה וניברו ,םימעפ םיעבראל בורק קיש ם"רהמ ת"ושב רכזנ וניבר 2

 אלופלפב ,קיש השמ יבר ובר ול בישהש תובושת ,שאמ לצומל תורעה ,רפוס טע ,הנקמה

 ,ב"ח "רזעילא טוקלי, ורפס לע האילמה ותמכסה תא ובר ול ןתנ ו"כרת תנשב .אתיירואד

 .א"ת הנקמה 'סל ותמכסה תא בתכ ו"לרת ףוסבו

 ו



 שקאפ תרכזמ

 ןורטפלו באל ול יהיו ,וקדצ ןימיב ןמסוז רוחבהל והברק רפוס בתכה ןרמ

 ,ושרדמ תיב ךותמ שמ אל ויפמ הרות דמלש םינשה לכ ,רשוי ביתנב וכירדהו

 קיזחמ דימת 'יה וניבר ףא .ובל לע םירומשו םיקוקח ויה ובר תרותש הכז ןכל

 תמדקהבו ,ובר תשודקו תלודג םצועמ רפיס תונמדזהו תע לכבו ,וברל הכרבו הבוט

 ןתונ ובר תא ריכזמ ,וידסח בור לע ת"ישהל הידוהו חבש ןתונש םוקמב ,וירוביח

 דימת ץמאתהו ,': תמא לש דסח דוחיב ומע ובר השעש המ םסרפמו ,ורמצו ומימ

 חור תחנ תושעל ,הדגאב ןהו הכלהב ןה וירוביח ךותב ומשמ שודיח רבד איבהל

 קיתוו דימלת וב האר יכ ,ובר ובביח םינפ לא םינפ םימכ .םינשי יתפש בבודלו

 והראתמ אוה םימעפו ,ייוילא ויתובושת תרתוכב ותבהא טילבה רשאכ ,ןמאנו

 ונירבד ךילע םיביבח יכ יתעדי רשאלו, :ובר וילא בתכ םעפ .י**ינבכ ידימלת,

 התע םג ךממ ענמא אל ,ךינפל בוט ןורכזל םה אבוט םינמז ןמזל ךבלב םירוצעו

 "יה ובר תריטפ ינפל םישדח המכש רפסמ וניברו ,י*",..םיברב יתרמאש המ

 ץחרמל עסיש םרט וכרד 'יה ךכו, :הדעו להק ינפל וחבשב גילפהו ורקבל ולצא

 ץחרמל עסנש םדוק ולצא יתייה רבעה הנשבו ,אתרק ירוטנו םירוחב ינפל שרדש

 דומעל התמרה לאומש תמבה לע תולעל ילע הוצו ,עומשל יתכלה שרדש תעב

 ,לודג לופלפ 'יהו תונולבסד איגוסב שרדו ,יתילעו 'וכו ןיברסמ ןיאו ,השרדב

 תעמש רשא ת"ח עדויש דימלת התאש ,ךתוא ריכזמ ינא פ"כ רמאו חתפ עצמאב

 ,וז "וכו ינורכזי ידימלת לכש ןתי ימ ,ךנורכזב ינממ תלבקתנ ךיתורחב ימיב ינממ

 ןיאמ תועמד ךפשו .םירורמת דפסמ וילע וניבר אשנ 'יס"כה ןרמ רטפנשכ

 רבש לע תוכבל לכואש םימ ישאר ןתי ימ !יתובר אנ ועמש :רמא ךכו ,תוגופה

 רשא ינממ ץוח שוחי ימ ,יריע תונב לכמ ישפנל הללוע יניע ,יתרבשה רשא

 הבהא ,י"נגה ולמדא םשארבו ,םהרבא יקלא םע יבידנ יניעב ןחל יננתנ רשא ריכזא 'ה ידסחו 3

 םינש רשע םינשכ ,ינוורה ותנובת רוקממ דבל אל ,יל תעדונ ל"צז יבאל הריתי הביחו הזע

 רשא תובוטה ובר המ ,ינצרה רסומ טבשב ונב תא באכ םג ,ושרדמ תיב ילהאמ יתשמ אל

 ושפנ הזב אל םג ,רפסלמ ומצע הרבדאו הדיגא ,הלעב תומ ירחא ימא תיב םע בטיה

 ןכ 'וכו ןליא אצמו רבדמב חרוא רבוע הרקמכ ! תובוט ילע בישא המ ! ירוהכ ירומ ,הצפח

 שי המו ,ךכרבל יל המ ןליאל רמא ךליל דמעש ןויכ ,ב"פ רבדמב ר"מ יתאצמו ,יתמדנ

 יל המ ןושלה תוליפכו ,ש"ע ךתומכ 'יהי ךממ תודמועה תועיטנה לכ אלא 'וכו ךל רמול יל

 םינש יפו ,ושאר לע ויקלא רזנ רשא ויחאמ לודג םדאל קר יכ 'רנו ,בי'צ ךל רמול יל המו ךכרבל

 תעד ויפמו ,הימר וחורב ןיאו הכז ותליפת יכ ,םירחא לע ודוהמ ליצאהל ךרבל האנ ול ,וחורב

 חרוא רבוע שיא כ"ע ,האורה דע הכלנ והער לא שיא רמא הכ לארשיב םינפלמ תאזו ,הנובתו

 שקבל יתשקבו יתלאש תחא קר ,ךכרבאש יכנא ימ ךרבל יל המ רמאו ,ךרבל ושפנ הבהרה אל

 לכ ל"זחא םגו ,יננדבכי הדות חבז רומאכ תודמה ןורשכמ הז הבוטה תרכה יכ ךל בוטה

 יהי ךממ םיעטונש תועיטנ לכש קר ךל רמול יל ןיאו ,הדות ןברקמ ץוח תוליטב תונברק

 ,ייל ירמא לאומש בר יבמ ןנבר ירטפמ יוה יכ ! ינדאל רמול יל המ םויה יכנא ןכו ,ךתומכ

 ןשד םייח תונש 'וכו ולישבת חידקמ דימלת 'יהי אלש ,וניתובוחרב תאצי ןיאו ץרפ ןיא

 .(המדקהב א*ח רזעילא טוקלי) ןוני ומש שמש ינפל ןנערו

 .'ז ףד ןיטיג לע ס"כ 'ודח .'ט ,יח ןמיס ה"א ,ג"ק ןמיס ד"וי ,ז"כ ןמיס ח"וא רפוס בתכ תייוש 4

 .ז"כ יס ח"וא ס"כ 6 .הי"ס ,ד"ל ןמיס ח"וא םש 5

 .בילרת תבט ט"י 8 .המדקהב תרטק האלמ גז



 רפרוס ןמפוז יבר

 ,באכ יל 'יה יתודלי ימיב ל"ז ו"מאא ישאר תרטע רסוהש םוימ ,ולצא יתלדגתנ

 ותמכח רוקממ דבל אל ,םינש רשע םינש ךרעל שרדמה תיב ילתוכמ יתזז אל

 ךרדמו קדצה ביתנמ דעמא לב ךלא רשא ךרדה ינרוה ותארי יעובממו ינוורה

 הריתי הביח ,הצרי ןב תא באכו ,וקדצ ןימיב ינרזעל אצומ ףסכל ןתנ םג ,םייחה

 ,יל אפרי ימ ,םחנא ךיא !יבא יבא ,םיניעל דימת יל 'יהו ,ינבהא ונבכ יל תעדונ

 ,רבשהו דושה םואתפ אב יכ ,דאמ באכה לודג יכ רבדל ןילימ יתאלנ ינתקצה יחור

 דוע ,ףסאה תע 'יה אל הנדוע .םדא תמשנ םיקלא רנ ,הבכי םרט םיקלא רנ יכ

 .יל אתמימת אלגעכ ,םייחה רורצב הרורצ 'ה לכיהב בכוש לאומשו לודג םויה

 :וברקב רבשנ דימת היה ובלש ךיא ובר תקדצ לדוגמ ריכזה ראשה ןיב

 ,הרות ישודיחב ראפתהש םלועמ יתעמש אל םויה דע יתודלימ וינפל יתדמע ינא,

 ."קומע קומע ףירח עבונה ןיעמכ 'יהש םג

 לכב ,וייח ימי לכ ובלב התיה הרומש ויצלח יאצוי לכלו וברל וניבר תבהא

 ומע חמשו ובל לכב ובבחלו וקבחלמ שח אל ובר ידכנמ דלי ףא שגפש םעפ

 !?99ילש יברה דכנ ונה :הלודג החמש

 ,ויכנחמו ויתובר ומכ םילודגה ויחא תא וניבר קיזחה ל"נה ויתוברמ ץוח

 למעמ ךשפנ עיבשהל הכזא ילוא, :ל"צז רפוס ילתפנ יבר ויחאל בתוכ וניבר

 ,ל"צז שודקה וניבא ונישאר תרטע רסוה רשאכ ךיחא בלב הקדצל תערז רשא ךידי

 ךתנובת דימו ,יתיתש ךתמכח סוכמו ,יתלדגתנ ךיכרב לעו יתייה םימיל ריעצו ךר

 ,ףרודסרטמב ותנותח ירחא רג 'יה רפוס םייח יבר ןואגה ויחאש ןמזב .?י "יתקני

 בוט חקל עמש םש .הרות ירבדב ומע עשעתשהלו ורקבל םינמזה ןיב וילא עסנ

 .: ל"צז רגניז ןרהא יברו ?? רפוס ןועמש יבר ה"ה ,ד"טמ ריעה ילודג יפמ

 רשקב םהמע אבו ,רודה ינקז לש םימכח ילגר רפעב קבאתמ דימת 'יה וניבר

 ק"קד ברה טענב לאקזחי יבר םסרופמה ןואגה ה"ה ,הרות ישודיחב םיבתכמ

 םימכח תכימסב ותורחבב דוע ודנע רשא ,(ג קרפ ליעל ויתודוא האר) ?+ ארטיינ

 .א"י שורד תרטק האלמ 9

 אשידק אבס יאהש םינשה לכ .ל"צז ב"פ ק"קד בר רפוס אביקע יבר קידצה ןואגה לש ק"פמ 0

 וניבר לש אלוליהד אמוי) שודקה םוי ברע ךליל ליגר יתייה ק"היעפ ותויח םייחב 'יה

 רמאו .ס"כה ובר תיבל וניבר תבהאו תקדצמ זא רפסל 'יה וכרד ,ותכרב לבקל (ל"צז

 םימי המכ ,ג"סרת ה"ר ברע םויב םתחנו בתכנ רשא םימכח תכימס ונמיה לבקל הכזש

 וב םשרו ,רזעילא טוקלי רקיה ורפס תא השרד ןרוד ול חלש ותנותח םויל .ותריטפ םדוק

 הנקמה רפסב ."םהרבא ינודא תיבל ןמאנ דבע, םותחה לע אבו ,ערואמה דובכל םילימ המכ

 ."ותיב ןמאנ דבע רזעילא ךרבתנ םהרבא תכרבמו,. הזל המוד הצילמ בתוכ המדקהב ב"ח

 .א קלח ףוס ילתפנ הטמ 1

 רדא ז"י 'נ ,אקארק ק"קד ברל לבקתנ כ"רת תנשבו ,ד"טמ ק"דבאל לבקתנ הנש ב"כ ןב 2

 .ושדק הפמ עמשש ת"ד וירפסב איבמ וניבר .ג"מרת

 .ט"כרת ןושח ז"י 'נ ,ןרהא תראפת 'ס ונממ ספדנ ,ד"טמ ק"קד ד"באר םסרופמ ףירחו ןואג 3

 .םירורמת דפסמ וילע אשנ (ז שורד) תרטק האלמבו ,(ט"פ בכ ללכ) הנקמה 'סב וריכזמ וניבר

 לאקזחי יבר ןואגה םשב יתעמש יתודלי ימיב, (ז"פ גל ללכ) הנקמה 'סב וריכזמ וניבר 4

 יאהמ יתודלי ימיב יתעמשש. (א"יפ א ללכ) רפוס טע ."'ארטיינ ק"ק ד*בא ל"קצז טהענב

= 



 שקאפ תרוכזמ

 לע 'ימרי ירבד לעב ועל 'ימרי יבר רידאה ןואגה .לארשיב תורוהלו ןודל

 ותורחבב .דועו א"ירהמ ת"וש לעב %דאסא אדוהי יבר 'קה ןואגה .ם"במרה

 תבהא םהמע דדיתה רשא ,םיבוהא םיער הברה וניבר ול שכר הבישיב ודמלב

 .םלוע ןורכזלו הבהא תואל וירפסב םריכזהל וניבר ץמאתה תונמדזה לכבו ,שפנ

 בר דלוונירג 'אקזחי ר"גה , קאטאפ ק"קד בר ןירעייב ץ"כ 'יעשי ר"גה :םהמ

 צ"הגה לש ויבא 'יהש ,? אנראשטמ דלוונירג םרמע ר"גה ויחאו ,ענדערס ק"קד

 םע אתיירואד אלופלפו םיבתכמ תופילח הברה ול 'יה דוחיב .םשובה תגורע לעב

 רעיירב ףלאוו יבר ןואגהו ,9 דוד יליבש לעב ןייטשרבליז ביל דוד יבר ןואגה

 .59 ל"צז ןימינב תלחנ ת*וש לעב
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27 

 לבא, (ד"פ טל ללכ) םש ."ל"צז ארטיינ ק"דבא טענב לאקזחי יבר ת"שקכ לארשי ןואג

 ."ל"צז ארטיינ ק"ק ד"בא טענב לאקזחי ה"ומ ת"שקכ לארשי ןואג שודק הפמ יתעמש

 ד"בא טענב לאקזחי יבר ןואגה שודק הפמ יתעמש, (אל רומזמ) םילהת לע רזעילא טוקלי

 ."ל"צז ארטיינ ק"קב

 הכרבו םייח .ק"פל טיירת טבש 'ו ד"גמ, :(דכ 'יס) שאמ לצומ 'סל ויתורעהב ואיבה וניבר

 .י"נ רפוס ןאמסוז ה"כ םיכחו קיני ןונשו אלפומה רוחבה יבוהא דובכל םלוע דעו התעמ

 םיחילצמו םיקסוע ל"ז קידצה ויבא ינב לכ י"לת יכ יתוארב יתחמשו יתלבק ובתכמ

 ןואגה לש ונב 'יה 'ימרי ר"גה ."ע"ע ויכרד לכב חילציו ליכשיו ומע 'ה 'יהי ןכ ,הרותב

 .ד"לרת ןסינ ז*י 'נ ,לעהוא ,יוברעוו ,ףרודנגמב בר 'יה ,ל"ז הרות ירעש לעב רידאה

 .ו"כרת ןויס ט"כ 'נ .ג קלח שיר רזעילא טוקלי האר

 יעשי ה"ומ ןואגה ברה יל חאכ יער יל בתכ הז ןינעב; :(דל טרפ וט ללכ) הנקמה 'ס

 העשי ה"ומ ןואגה ברה יל חאכ יערו :"(ו| טרפ טי ללכ) םש ."י"נ קאטאפ ק"קדבא

 ירוענמ יער פ"ני יל בתכ הז ןינעב, :(ד טרפ נ ללכ) םש ."יל בתכ י"נ קאטאפ ק"קדבא

 'פ (ייעשי ןזח) רזעילא קשמדבו ."י"ג קאטאפ ק"קדבא 'יעשי ה"ומ ת"שקב ןואגה ברה

 ."'וכו ןואגה ברה יל חאכ יערמ יתעמש יתורחב ימיב, : האר

 ג"הואמה יבוהא יער יל בתכ רשא ןורכזל ריכזא הז ןינעב, :(ד טרפ ח ללכ) הנקמה 'ס

 ללכ) םש ."ףטקנ ובאב ונדוע ר"הועב רשא .ל"קוצז דלוונירג םרמע ה"ומכ בגשנ קידצ

 דוע ואיבמו ,"ל"קצז דלאוונירג םרמע ה"ומ ג"הואמה יערמ ת"חב יתיארו> .(ו טרפ חכ

 .(י טרפו ח טרפ חל ללכ) םש

 בגשנ קידצ לודגה ברה יתימא יער לע ןנוקמ ינא ןכו, : בתוכ (ה שורד) תרוטק האלמב

 דחא רדחב ונבשי וידחי םינש המכ ,ףטקנ ובאב ונדוע ,ענדערעס ק"קדבא 'אקזחי ה"ומ

 רטפנ םימי ברקבו ליז (ץיוואטשעשט ק"דבא ףסוי 'ר) ןואגה ויבא תמש ונעמש תעכ םג ...

 םימשל ולע ל"ר םישדח 'ט ךשמב ,אנראשט ק"קב םרמע ה"ומ שודקה ג"הואמה ונב םג

 ,קבד חא יל 'יהש אדיסח םרמע 'ר לע ארוק ינא !יחא יוה ,בהז תורתנצ ינש םע באה

 ."םינשב ךר המכחב בא ,םימ הדרוי יניִע יניע

 יליבש ורפס תא ."י"נ דוד יליבש מ"ב ןואגה פיני יל השקה ןכ, (ה טרפ ה ללכ) הנקמה יס

 רפסב הברה וניבר רכזנ ןכו ,רפוס טעו הנקמה רפסב םימעפ ןומה וניבר איבמ דוד

 רזח הנש הנומש ירחאו םלשורי ק"היעל עסנ םשמ ,עטנעז ק"קב בר 'יה .דוד יליבש

 ףירחו רידא ןואג 'יה .כ"מ םשו ,ןעצייו ,שעברעט ,רוטסרקב תונברב שמישו ,ןירגנואל

 ייעשי 'ר םסרופמה ןואגה "ה ונב ,הרותה לעו ע*וש ח"ד לע דוד יליבש ס"מעב ,םסרופמ

 .ם"'במרה לע ךלמל ישעמ ס"חמעב

 יתרכז ! יבבל דמחמ, : בתוכ (טמרת שקאפ) ןימינב תלחנ ת"וש ורפס לע ותמכסהב וניבר

 ס"כ לעב הלוגה רואמ שודקה וניבר לודגה רשנ לצ תחת ונבשי וידחי רשאכ םדקמ םימי
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 רפוס ןמסוז יבר

 ,רקימ רקי איצוהל וניבר לש וכרד 'יה םימיל ריעצ ודועב ופרוח ימיב רבכ

 תאנקב ויער תא ביהלה ,שדיחו האר הזכ ויריבחל רפיסו ,םיברל ותוזח תוארהל

 ירבד םהיפב םיעטהלו םררועל ,םירוענה ינב ןכ רובג דיב םיציחכ .םירפוס

 .3: םייח םיקלא

 לעב זנאצמ שודקה ברה ,ןולמל קידצ אב יכ השער ץראהו ג"ירת ץיקב

 ותקדצ םצועב ותודלימ רשא וניברו ,תואצחרמל ןעפא ריעל אב א"'עיז םייח ירבד

 ךופשלו וחיש םיקלא שיאל דיגהלו ,ושודקו לארשי ןואג ינפ לבקל ובל ואשנ

 דוד ר"רה ףירחה ג"הרה אוה ,ןח תיול דבכנ עסונ ול שחרתיא ,ושפנ רמ וינפל

 ינפ תוארל םהינש ואוביו ,ס"חה ןרמ האישנ יבד אנתח 5:ל*צז דלפנירע יבצ

 הרעשה לא עלוק בישה אוהו ס"שב תורומח תוישוק וינפל וכרע םה .קידצה

 ל"צז ר"ומדא םשקב בר ןמז ולפלפש רחאו ,רבדי תומיענבו תואיקבב תוצירחב

 םע םיקסופו ס"שב תומוקמ המכ םהל הארהו ,'יה ןכו ,ותרחמל םג וילא ואוביש

 לע אילפהל ופיסויו ,לומתא לש ןתמו אשמה לע תוריבסמ םינפו תורורב תויאר

 יכ ,ובבל תולאשמ וינפל וניבר ךרע םתאצ םרטבו ,קידצ ותוא לש ותולדג בור

 יכ ךא יהיו .ךבל תולאשמ אצמתו בכרו חלצ והנעיו ,שדקמ שיאה קרפל עיגה

 ןועמש ר"רה םשב שקאפמ ןונשו ףירח ח"ת םהב עגפ קידצה תיבמ ואצי

 ,שקאפל ומע ואיבהו ,השאל שקאפמ ןואגה תב תא וניברל עיצהו ,% דניירפ

 וניבר לש ותב ,טכאי הלותבה הלכה םע םיאנת תירבב וניבר רשקתנ תרחמלו

 .5+ ל"צז רגנוא לאוי 'ר

 .(ב"פ ט ללכ) הנקמה רפסב וריכזמ ,*...תודידיה חבזמ לע הבהא תירב ונתרכ םש ,לי'ז

 תודעוימה ןימינב תלחנ 'סבש תובושת םירשעמ חכומכ ,אתיירואד אלופלפ רשקב ותא דמע

 .ג"נרת ולסכ 'נ .ל"ז וניבר לא

 ןתח 'ושת) ג"לרת תנשב ול בתוכ ל"צז רפוס ןתח לעב דלפנירהע לאומש יבר ק"הגה 1

 ה"תשקכ בגשנו קידצ לדגמו זועמ ג"הואמה ברה ישפנ ביבח יבוהא, :(הנ ןמיס רפוס

 לע יתוא ררועמ יכ וירבד לכב דואמ יתחמש יבוהא הנהו ... רפוס י"נ ןאמסוז ה"ומ

 ינא חמשמו ,לכש םיאלמו םיפירח םיאלפנ םה םמצע דצמ וירבד םגו ,םישדוחמ םירבד

 ת"ד הברה יתעמש יתודליב ,ונייהש ומכ םיבהאב וישכע םג ינאש ינורכזב המודו ,וירבדב

 ינצמאיו ינקזחי 'ה ,םדק יחריכ יננתי ימ רמוא ינא תעכ הנהו ,תע לכבו תבש לכב ונממ

 *...ותרותל

 .ליעלד הרעהב רכזנה ל*צז דלפנירהע לאומש יבר לש ויבא אוה 2

 'ר וניבר י"ע ותחונמ םוקמ ,הליהקה ידיגנמ ,ןונשו לודג ןדמלל םסרופמ 'יה דניירפ ש*ר 3

 .(150 'ע) 'א ךרכב רכזנכ ,ל"'צז רגנוא לאוי

 ילודגמ הרורב הטיש לעב ,םיאריה תכ לש םירבדמה שאר 'יה ל"ז לשיפ 'ילא ףסוי 'ר 4

 ב"פמ ןיסומינב רתכומ ש"רי רוחב אבש וינזאל עיגהשכ .ל*צז ןייטשנטכיל ללה יבר ידיסח

 יניעב הארנש תויה ,קחרל וא ברקל םא וטילחה םרט ברה תיבבו ,ברה תב םע תוארל

 שגרתנ .ןינעה לש הכות ךותב המינפ סנכל ץרמ 'ילא ףסוי 'ר ול חקל ,רתויב ידיסח תינברה

 הזל ארקי ברה תיבב םא ! תבהלש הלפנ םיזראב םא : ןחלושה לע קפדו 'ילא ףסוי 'ר

 ר"רה יפמ) הליל ותואב ךודישה רמגנש 'יה ןכו !...םיתב ילעבה ורמאי המ ,ןורסח

 .(ל"ז שיוא דוד ר"רה ודודמ עמשש המ ויה שיוא םייח לארשי
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 שקאפ תרכזמ

 .ק"פל ר"ידת כ*הוי תרחמ, :ןתח ודועב וניברל הבהאמ הבושת ךרע וימח רמ

 ,ותראפת לידגהלו ט"כו םולש ול תופשל 'ה לאוי ,.שקבמ יכנא 5: ח"למה םולש תא

 םייח הכרבה תא ותא 'ה הוצי י"נ רפוס ןאמסוז ו"המ ...ןתחה רוחבה ה"ה

 .55 "ע"ע םולשו

 וריכה הליהקה ישאר .שקאפב ותריד עבק אוהו ,הנותחה המייקתנ ולסכ 'ו םויב

 ותלועפ תישאר ,םריעב ןיידו םירשימ דיגמל והונימ דימ ,ךרבאה לש ויתונורשכ

 השענ ןאמסוז 'ר .הרותל םברקו ,הביבסהו שקאפמ םיריעצ םירוחבה ץבקל 'יה

 וידימלת ןיבמ ,הרוהט םימש תאריל םידימלת תורשע ךירדה ,הבישי שאר

 רנייטש יכדרמ דוד ,שקאפ דילי רנייטש סחנפ :םירוחבה ויה םינושארה

 תוביבס ,אטקאפ בושימ סייוו קחצי ,םייוסמ שיאו ריבג השענש ,אנלאט בושימ

 .* שקאפ

 שדוק תבשבו ק"שע םויב 'יה וכרדו ,הדגא ירבדב םשו די ול 'יה ןאמסוז 'ר

 םירהצה רחא ק"ש לכב שרדמ ול עבק תאזל ,ס"שה תדגאו ל"זח ישרדמ דומלל

 ילודג ךותמ תורוא טקלל 'יה וכרד .עובשה תשרפב הדגאו רסומ םעה תא דמל

 לע ומצעב וניבר ונל רפסמ ךכו ,ולשמ תופסות םע להקה ינפל םרדיסו ,םישרפמה

 רסומ עומשל םע ןומה ואביש שקבל וריעב בר כ"שכמו ח"ת לכ ךירצ ןכו, : הז

 ובשיש םדובכ דגנ הזש ,קוחרמ םידמוע וריע ידיגנ םא שוחי לאו ,ט*ויו תבש לכ

 ידמול םשב רשא רפס יעדוי וא ,בר לש שרדמ תיבב דחא ןחלשב םיינע םע םש

 ,'ה דובכ םיזבמ הזב ר"הועב ,תבש לכ 'ה רבד עומשל םדובכ דגנ כ*ג ונוכי הרות

 זא דומלל םיכלוה םידיגנו ח"ת םיאור םע ןומה םא ,שארה רחא ךלוה לכה יכ

 תארי הברתתו בר יפמ 'ה רבד עומשל םיבר וטטושי ,ריעה ישנא לכ ופסאתיו

 ארי וריעב 'יהשכ ומצעב ךלה ל"קצז טענב ם"רמ 'ה שודק ןואגש יתעמש ,םימש

 ,עומשל ךלה ל*ז ןואגה םג ודבכל ידכ ,םע ןומה ינפל רועיש דמול 'יה רשא 'ה

 רפסא םיבר תוכזל ידכ קר אבא תיב דובכלו ידובכל אל ,ילע ןמאנ קחשב דעו

 רבדמ שאר 'יהש ל"ז לבעט ןמלק ה"ומ ןואגה דיגנה ,רהצי ינב ינש תוקדצ

 ,ל"נה ק"קב ד"בר 'יהש 99 ל"ז לדנעמ ה"ומ שודקה ג"האמהו ,58 שקאפ ק"קב

 ,תבשו תבש לכ ב"ב םע דומלל יתלחתהו ,יתייה םימיל ריעצ יתנותח רחאלו

 טעמכ ה"ב ךכ ךותמ ,עומשל םיאב ויה ינתממ הבע םנטק רשא ל"נה םילודגהו

 תלעותל תאז 'ה הרכז ,רדענ אל שיא ואב םתובלב 'ה תארי רשא הלהקה ינב לכ

 .39 "םתמשנ

 .ינתח תויהל דעוימה 5

 .(בפ ןמיס א"ח) א"ביר 'ושת 6

 .קאליא ק"קד ברה ל"צז רנייטש ןהכה סחנפ יבר צייהגה אוה 7

 .א"ח א"ביר ת"ושל ותמדקהב הבוטל םריכזמ וניבר *

 .ד"י תוא 'א קרפב הברה רכזנ ,ל"ַז שקאפד ברה רבאהסירג י"רגה לש ונב אוה 8

 .'ה פ*וס ליעל ויתודוא האר 9

 .:ומחנ תבש לע השרד ,תישארב רזעילא קשמד סוס 0
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 ךמפוס ןפמוז יבו

 ירבד ,הפורתל םילע ונממ ספדוה רבכ ,שקאפב וימח תיבב ךרבא ונדוע

 םשב ,ןיטיגד ק"פ לע םייח סלפ ,רפוס םייח יבר ןואגה ויחא רפס ףוסב ,הדגא

 ירמאמ בלשל ויתונורשכ לדוג תא האורה הארי וב ,הנוכי רזעילא די סרטנוק

 תואיקבב ,תובגשנ תונויערב םירישע ןה ויתורבד ,תעדו םעט בוטב םראבלו ל"זח

 .הבורמה תא ויתורמא טועימב קיזחמש הבר ארפס םגו ,ל"זח ישרדממ אלפנ

 ייהש םגו ,הדגאה הדשב םשו די ול רשא םינשרדה ילודגמ דחאכ בוט םש הנק וב

 .םייקמ האנו שרוד האנ

 תליהק ישאר ואב ז"ירת תנשב ,וימח תיבב רד 'יהש הנש שלש ירחא

 המכמ לילג הלפטנ שאללאהל .םריע גיהנמלו ברל וניבר תא םהילע ומשו שאללאה

 תא אלמ הפב םהילע ולבק ולא לכ .םימרכו תודש ילעב םירישע ינב םהב םיבושי

 ךנחתנ בוט ר"ת ולסכ 'ו םויב .דובכב וסנרפלו וקיזחהל וחיטבהו .קדצ הרומל וניבר

 .םש תונברה אסכב וניבר

 םגו םיקרו םילק הברה ותלילג ינבו ותליהק ישנא ןיב וניבר אצמ םנמא

 תולקל םרגש המ שדוק תבש םצעב 'יה קושה םויש םג המו ,ט"ויו תותבש יללחמ

 ץרפב דומעלו רדג רודגל ךיא ושפנב תוצע סכט וניבר .יי תבשה תשודקב שאר

 .םימשבש וניבאל םבל תא ברקלו

 ךישמה הרהט חור אלמ ריבכה וחורב .תוילגרמ קיפמ הפב וניבר 'יה ןנוחמ

 עומשל םיאבה השודקה הדעה יחטש לכ לע התיה ותעפשה ,י:ויעמוש בל תא

 וילא דמצ םיענ רונכ לוקכ ,השודק המיענב ויפמ םיאצוי וירבד ה  רבד

 ,םהילא רבדמהל םיקובדו םיזחאנ ויה המה רשאכו ,הבהאה ילבחב םיעמושה

 ,המוצע תובהלתה ךותמ ויפמ ואצי ארונד ןיקוקזו ,קזחו רידא לוקב םיערה םואתפ

 ,סמנ ןבאה בל םגו ,תושקה תובבלה ךיכרה הכ ,עשפו אטח לכ תוחמלו תולכל

 ,ודועב וניבר שמתשה הז קשנב .תושפנה תוימינפמ תוערה תואתה שריג ויפ חורבו

 ,םעהל וירסומ ףיטמו המיבה לע ודמע תעב .תומוגע תושפנ דוכלל חילצהו הלעו

 שפונ וב אצמ םימל אמצ לכו ,םייח םיקלא ירבד עומשל םשפנ הפסכנו התלכ

 ,וניבר לש י"תכ ןיב אצמנש ולא תורוש ודיעת שדוק תבש לוליח םש ץרפנ 'יהש המכ דע 1

 ךלוה :תבש רמשמ 'יהש ימ לש וחבשל תחא הבצמ לע תורחל זורח חסנמ 'יהש ךיא

 .ותמשנ התלָע 'אל .ותיוג בש רפעל .ללחלמ תבש תורוסא ויד' .ללפתהל ברעו רקוב

 םיקוספ ,השרדה תעשב ומע חקיל "ה ליגרש ,ולש ןטק ך*נתה רעש לע םשר וניבר 2

 הדוא ךממורא התא יקלא 'ה .(דק םילהת) תשבל רדהו דוה דאמ תלדג יקלא : ולא םינונחתו

 ךתרותמ תואלפנ הטיבאו יניע לג .(הכ ייעשי ןמוא הנומא קוחרמ תוצע אלפ תישע יכ ךמש

 םעו ירוביד תעב יפ םע היהו חכ יב ןת רבדאש המ ינרוה ע*שבר .(חי ,טיק םילהת)

 טולשי לבל ןטשב רועגו ךנוצרכ אלו ןוגה וניאש רבד רמוא לאו ,יבשחמ תעב יבל

 ,ךתדובעלו ךתרותל םיבר ךישמהלו תוכזל וז השרדב הכזאש ךמש דובכ רבד לע ינרזעו ,יב

 אלו שובא אלש ןת יתוברו יתובא תוכזב ,שרהת לא יתעמד לא ינונחת לוק עמש

 רנ ,ךתליהת דיגי יפו חתפת יתפש ינדא ,הנובתו תעד ויפמו המכח ןתי 'ה יכ ,םלכא

 .הלפת עמוש ךורב ,יתבתנל רואו ךירבד ילגרל

== 1 



 שקאפ תרכזמ

 וברקתנ ךכ .בוט חקל עומשל דוע וקקותשה אלא םירבדה םהל וכרא אל ,תויחו

 םעונב דחא לא דחא םכשמו ,הביבסה לכ לש תושביה תומצע ובטרנו תובבלה

 םגו ,וב יה אל תולצע .הציפח שפנב ותא ומילשהו ויבהוא ושענש דע ,ןח ירמאו

 בבל לע וא ובל לע רבדל דיחי לצא ךלה ץוחנל הארשכ ,ומצע דובכ לע סח אל

 עמששכ .תבשה םוי תשודק לע וסוחיו ,לארשי תונב תרהט ורמשיש ,ותיב ינב

 וחיכוהלמ סח אלו ,ורקבל ךלה ,יוד שרע לע חנומ ומולש ישנא ןיבמ אוהש ימ

 .תובר םינש היחיו אפרתי זא דיתעב וכרד ביטי םאש ול חיטבהו ,%וינפ לע

 .ותמשנ וב דוע לכ ונוע לע הדוותיש וילע וציו ,וציק ברקש הארשכו

 קחרתהלו ,הרות הדוהי ינב דמלל ,שדוקה להק תא ררוע ויתושרד לכב

 ךרבי ךב :ל"צז קיש ם"רהמ לודגה ובר םשמ רמאו ,תוינוציח תומכחו הלכשהמ

 ייה קידצה ףסוי יכ ,(כ חמ תישארב) השנמכו םירפאכ םיקלא ךמשי רמאל לארשי

 ןשוגב םא יכ ולדגתנ אלו ,הכולמ ירשל תויהל םירצמ תמכח וינב תא דמלל ודיב

 א"שזו ,םירצמ לש רוחיש ימ תותשל אלו םימש תארי ודמליש ,ויבא בקעי להאב

 םימש תאריו הרות וינב תא דמלל ,תורודל ךממ דומלל ,לארשי לכ ךרבי ךב

 .השנמכו םירפאכ

 דעב רפכלו ריעל ודדנ םהמ המכש ,ותליהק ינב ינפל דיגהל 'ימופב אלגרמ

 תולכאממ רהזילו שדוק תבש רומשלו ת"ישה תא בוהאל לארשי לכ לעש : םתסנרפ

 ףיעו אמצ בער אוהו ךרדב ךלוה םדאשכ םג אלא ,וריעבו ותיבב קר אל תורוסא

 ,ו"ח םירכנ לש הדעסמב סנכיל לקהל ול ןיא ןכ םג ,תותשלו לוכאל המ ול ןיאו

 ךתבשב ןיב ,הרותה תאז םויק םבבלב םינונש 'יהי ,םב תרבדו ךינבל םתננשו

 ,ינועה ןויסנב הטמ הטמ תלפנ ו"ח םא ןיב ,ךבכשב ,ךרדב ךתכלב ןיב ,ךתיבב

 רשוקמ תויהל ךילע ,דובכו רשוע ךל שיו הלעמ הלעמ תבגה םא ןיב ,ךמוקבו

 םדאה םויק לכ הזו ,'ה יקוח רומשל ,םייקו ביצי דמעמב ןתיא דומעל ,'ה תרותל

 .ץראה לע ותילכתו

 דומלת תיב ול דסיל 'יה שאלאהב וניבר לש תונושארה ויתולועפ ןיבמ

 םהינפ לע 'ה תארי רשא םירוחבש ותליהק ינבל אוה לודג תלעותש ורמאב ,ולשמ

 ,הליהקה ירבח םיתב-ילעבה לצא ויהי תימוי םויה םתחוראש םגו ,ריעב ובבותסי

 לש תוררועתה תיבב איבמ יטרפ תיבב לכואה רוחבהש ,זא תובישיה ינב גהנמכ

 וינפל ןוזמה לע ךרבמו ןחלושה לע הרות רבד רמוא רוחבה םא טרפב ,'ה תארי

 ותליהקב םע יבידנל "ארוק לוק,ב אצי וניבר .היקודקדו היתוטרפ לככ וירחאלו

 שידקמה ח"ת רוחב ברקל ןמזה תוציחנו הוצמה לדוג תא םהל ריבסהו ,הביבסהו

 הנענו ,+רקח ןיא דע בר םרכש םתיבב םתוא חראמה כ"שכמו ,'קה הרותל וימי

 וררועו ,ורקבל ךלהו הנכסב 'יהש דחאב ,ובר תא וניבר לאש (ז"יר ד"וי) קיש ם"רהמ 'ושת 3

 םק הלעבו ,רעש יוליגב דוע ךלת אלש ותשא הרדנו ,םהישעמב ושפשפיש םתיב ינב םע

 .ש"ע הל רפהו וילחמ

 ר"הועב יכ ילא ועמש !'ה ישקבמ קדצ יפדור ! םהרבא יקלא םע יבידג, : בהזה ונושל הז 4
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 רפוס ןמסוו יבר

 ,הנידמה תוצק לכמ םיגלפומ םירוחב וילא ופסאנ דימ .ותשקבל שדוקה להקה

 לכ לע ,ס*שב תורומח תויגוס לע םהמע רבע ,הכלה קמועב וידימלת םע ןל אוהו

 םינושארה ירבד תא רדיס ,היקנ תלוסכ ורריבש דע תועובש המכ דמע איגוס

 הרות ילודג םידימלת דימעהל ודיב הלעו ,ולשמ אתיירואד אלופלפ םע םינורחאהו

 ס"שה תויגוסב תופיקמ תועידיב םימלשומ ,תוצירחבו תואיקבב םיעדונ ,האריו

 .דומלתה תודוסיו יללכבו

 ויה הוצמ יכרצב קוסעל ודיל אבש תונמדזה לכ ,ותליהק ינב לע סח אל וניבר

 םינסחיו ח"ת םשל ואבו ,םלועב ועבט אצי טק ןמזל .ןושארו שאר ולש םידימא

 םיבתכמ לביק ןכו .םנוצר תעיבשל םדעב לדתשה וניברו ,םיינע ינבו םיבוט ינבמ

 יבר עסנשכ .םהל הנעו .םידיחימו םיללוכמ ק"הראמ טרפבו +5 תוצראה לכמ

 לצא דמעמ וניבר ול רדיס (139 'ע ה"פ ליעל אבומ) ק"הראל אטסמעוואנ השמ

 .4< רטסיימפוה הדובכו הרישע החפשמ

 ימדב המלועל הכלה ולסכ ו"כ ח*ירת תנשב .תבו ןב הדלי ,דכאי תינברה ותשא

 ןואגה וימח ול ןתנש דע םימיה וכרא אל .שאללאהב כ"מו ,הירוהו הלעב ןובאדל הימי

 ןסינ 'ב םויב .התוחא לש םימותיה תא סנרפל ידכ ,השאל הרש 'יח תרמ ותב תא

 .' שקאפב הנותחה המייקתנ ח"ירת

 תורז תומכח יכ ,ונימיב םיוקמ תינוציח תומכח הרז השא לע ךלמה המלש בתכש המ

 הקיזחה איה הימוה ץראב ךלהת הנושל ,תרק ימורמ יפג לע "רנימעס, הבצח התיב התנב

 הדיב ףסכה רורצ ,יתכסמ ןייב ותשו ימחלב ומחל וכל םהל רמאתו הינפ הזעה םינבב

 ותטהו ,ונל 'יהת ןיצק ךל הלמש יכ רחמ תגאד גאדת לאו ,ךל חק שוכרו שפנה יל ןת

 לא טשי לא ,ול ועמשת לא ינב םינב התעו ,אוה ושפנב יכ עדי אל יכ היתפש קלחב

 הרותב קסועה לכ ,אובל דובכה ףוסו קידצ שפנ 'ה בערי אל יכ 'הב חטב ךבל היכרד

 לכ םימוצעו הליפה םיללח םיבר יכ היתביתנב עתת לא ,הברה םירבדל הכוז המשל

 םחל תפ לע ,הרקב שובלו םחל ול ןיא םא םימי יריעצל לודג ןויסנה םלוא ,היגורה

 םייקמ 'יהש ,לארשיב םינפלמ רתוי תעכ דואמ דע הלודג הוצמ כ"ע ,ו"ח רבג עשפי

 תעכ ,הבישיב הרותב קסוע 'יה ץחל םימו רצ םחלב הרות להאב תומי יכ םדא רוחבה

 רשאכ ,דימת תחורא ול ןתילו ותיבב 'ה ארי רוחב קיזחהל הלודג הוצמ ,שולח רודה

 םנחלוש לע םירוחב םידמול םיקיזחמה תולהקה תא ינא חבשו ,ס"נתחב אבומ ר"א בתכ

 ,ת"דו םיינע קלח ונייהד םירבד ינשמ ב"בה ואצי הזב ,ב"ב לש םהינבמ דחאכ הנשה לכ

 ינשכ בשחנ תיברע תירחש הז ןחלוש לע לכאנש המ יאדוובו ,ת*דך רבדמו ינע רוחב םתס יכ

 דומלל בשיל לכויש האנ הריד םוקמ ןתונש ימ הליכאמ רתוי דוע לבא ,ל*כע םידימת

 רוחבל םינתונ ןיאו הנשה לכ םירוגס םירדח םהל שיש םידיגנ המכ ,הרהטבו החונמב

 *...ןידה ןתיל ןידיתע

 .הוצמ יכרצ דעב ב*פ ילודג וילא ונפש (גכ-בכ) םיבתכמ האר 5

 ומצעבו ודובכב ךלה הוצמ רבדל ןוגה ךסל קוקז 'יה םעפש ורפיס .(ו בתכמ) םיבתכמ האר 6

 לגרעב ףסוי השמ ה"כ דיגנה ,להקה שאר לש ותיבב סנכנשכ ,וריעבש םע יבידנ הזיאל

 ול השעש דובכמ להקה שארה שגרתנ (ארקיו 'ס רזעילא קשמד ,ורפס תמדקהב וריכזמ)

 .וצפח לככ ונמיה וניבר חקיש ,אלמה וקנרא תא ול רסמו ,וניבר

 : הבותכה תחסונ 7

 תאירבל רשע הנמשו תואמ ששו םיפלא תשמח תנש ןסינ שדחל םימי ינש תבשב יעיברב
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 שקאפ תרכזמ
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 רופוס ןמסוז יבר

 תיבהו .שדוקב םש שמיש וניברש וללה םינשב הלדגו הבחרתנ הליהקהש תויה

 ורזא ןכבו ,שדח תסנכ תיב תונבל טלחוה ,הליהקה ינב תא ליכהמ רצ 'יה תסנכה

 לש ותגאד .רדהו ראפ ברב 'הל תיב תונבל ושגנו הביבסהו הליהקה לכ ליח

 יניצק העברא וגאד הזל יכ ,שודקה ןינבהל ףסכה תורוקמ דעב היה אל וניבר

 ול ייה םנמא ,וניקלא תיב ראפל םסיכמ בר ןוה וליזוהש םידבכנו םירישע ,ריעה

 .ץוחבמו תיבמ םייוניש תושעל םנוצר וליג רשא ,םישדחתמה םע תומחלמ וניברל

 תרהט לע 'ה תיבה דימעהל ודיב התלעש ןויכמו ,זא םימדקתמה לש םגהנמכ

 זומת ח"רב שרדש השרדב וידסח בור לע בוטה יהל הידוה ןתנו ובל ץלע שדוקה

 רמא הכו .תולילגה ינבו הליהקה לכמ םע בורב תסנכה תיב ךוניחה תעב א"כרת

 םכתא ךרבי 'הו ,ךכ לע בדנתהל םתיכזש םכיתובא יקלא 'הל וכרב, :ראשה ןיב

 הז תיבב ןכושש ימ יתשקבו םכתא יתלאש תחאו ,םימעפ ףלא םכילע ףסויו

 םינושאר ולבג רשא לובג ץירפהל ץרפ ןיא ,םולשו הוחאו הבהא םכיניב ןוכשי

 הנבנ ה"ב יכ ,.קוחה רבע אל ןמזה תלובשש לכ ןיעל םויה םתארהש ומכ ,םינורחאו

 םיפוקש תרק ימורמ יפג לע םישנ תרזעב השענ לודג ןוקית םג ,תדכ המיבה

 בלכ תובבל לכש תסנכה תיב אוה זאו ודרפי אלו ודכלתי ויחא תא שיא ,םימוטא

 55 "'ה שורדל דחא

 םייח ירבד לעב 'ה שודקו ןואג יאה ברל קובד 'יה וניברש ונרכזה רבכ

 הכרדה ונממ תונהיל בר ול שקיב םימש תאריו תוקדצ אלמ 'יהש םגה ,ל"צז זנאצמ

 .זנאצב אתונמיהד אלצב תבוש 'יה פ"כו ,'ה תודבעב

 ןאמסוז הנוכמה רזעילא יבר בר ונירומ ברה ךיא ,שקאפ ןאכ ןינמ ונאש ןינמל םלוע

 תב הרש היח אתלותב אדהל הל רמא ,לשיפ הנוכמה םירפא יכדרמ יבר בר ונירומ ןב

 ןיזיאו ריקואו חלפא אנאו לארשיו השמ תדכ אתנאל יל יוה לאוי יבר בר ונירומ ירומ

 ןיהישנל ןיסנרפמו ןינזו ןירקומו ןיחלפד ןיאדוהי ןירבוג תוכלהכ יכיל יכיתי סנרפאו

 יכינוזמו אתיירואדמ יכיל יזחד ןתאמ יזוז ףסכ יכילותב רהמ יכיל אנביהיו אטשוקב

 אד אתלותב הרש היח תרמ תאיבצו ,אערא לכ חרואכ יכיתול לעימו יכיקופיסו יכיתוסכו

 ןיטישכתב ןיב בהזב ןיב ףסכב ןיב הובא תיבמ 'יל תלענהד אינודנ ןידו אתנאל 'יל תוהו

 ברה יבצו ,ףורצ ףסכ םיקוקז האמ אסרעד אשומישבו הריד ישומישב אשובלד ינאמב

 םיקוקז האמ "יליד ןמ הל ףיסוהו ןנד ןתח ןאמסוז הנוכמה רזעילא יבר בר ונירומ

 בר ונירומ ברה רמא ןכו ,ףורצ ףסכ םיקוקז םיתאמ לכה ךס ןדגנכ םירחא ףורצ ףסכ

 אתפסותו ןיד אינודנ אד אתבותכ רטש תוירחא ,ןנד ןתח ןאמסוז הנוכמה רזעילא יבר

 לכ תוחת יל תיאד ןינינקו ןיסכנ גרא רפש לכמ ערפתהל יארתב יתרי לעו ילע תילבק אד

 ןיהלכ תוירחא ןיהל תילדו תוירחא ןיהל תיאד ןיסכנ אנקמל אנא דיתעדו יאנקד אימש

 וליפאו אד אתפסותו ןיד אינודנ אד אתבותכ רטש ןיהנמ עורפל ןיאברעו ןיארחא ןיהי

 אתבותכ רטש רמוחו תוירחאו ,םלעלו ןיד אמוי ןמ יתומבו ייחב יאפתכ לעד אמילג ןמ

 ןתח ןאמסוז הנוכמה רזעילא יבר בר ונירומ ברה וילע לבק אד אתפסותו ןיד אינודנ אד

 אלד ל"זח ןקיתכ ןייושעה לארשי תונבב ןיגהנד תתפסותו תובותכ ירטש לכ רמוחכ ןנד

 ןאמסוז הנוכמה רזעילא יבר בר וניוומ ברה ןמ אנינקו ,ירטשד יספוטכ אלדו אתכמסאכ

 ונירומ ירומ תב הרש היח תרמל ןנד ןתח לשיפ הנוכמה םירפא יכדרמ יבר בר ונירומ ןב

 לכה 'יב אינקמל רשכד אנמב ליעל שרופמו בתכד המ לכב אד אתלותב לאוי יבר בר

 .(תסנכה תיב 'ִע) רזעילא טוקלי 8 .םייקו רירש
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 שקאפ תרוכומ

 שאלאה ק*קב תסנכה תיבה ןינב

 קלח "רזעילא טוקלי, ורפס תא ותמכסהב ריתכהו ,וברקמ 'יה זנאצמ ק"הרה םג

 תא ק"הרה ןתנ שדוק תבשב םעפ .ו"כרת תוכוס ברע ךיראתמ ינש

 דחפ שממ ול שיש וינפל לצנתה וניברשכ ,וניבר שאר לע ולש ןשיה "למיירטש,

 הנואי אלש ק"הרה וחיטבה ,וירחא םינבא וקרזיש ,שאלאהב ותליהקבש םילקהמ

 .ותבשב תבש ידימ למיירטש שבל זאמו ,הער וילא

 .םש וניבר לש ותויה רשקב ,זנאצמ ק"הרהמ תונינועמ תוחיש המכ םירפסמ

 דבכתנ ,ל"צז םייח ירבד לעב ק"הגה לש ותרוק לצב םעפ וניבר תבש רשאכ

 אסכ לע בשי ק"הגהש הארשכ .קידצה ןימיל ןחלושה שארב בשיו הריתי הביחב

 לע ובלב המת ,שלשו םיתעשכ ,ךורא ןמז תורוגס םיניעב תוקיבדב ודובכ

 : קעצו הזב שיגרה ק"הגה ? םםלוכ דגנכ הרות דומלת אלה שדוקב וכרדו ותוגהנתה

 השרפה לע ן"במרב קוסעל 'יה יוארה ןמ יכ ,ונכרד לע אלפתמ !בר רעשירגנעוו

 תוכלמה יסומינמ הנה : םכדובכל ןינעה ריבסמ ינא !תבש תוכלה א"גמב וא

 לכו ,ודיב הפולש וברח שיא ול ביבס וידודגו ,רדהו דוה אסכ לע בשוי ךלמהש

 ותשקב דיגהל ויפ חותפל םדא לוכי אלו ,דחפו המיא וילע לפונ ולצא סנכנש ימ

 תא ךלמה רדח ינפל םינושארה םירדחב תולתל הזל הצעה ןכ לע ,ךלמה תאמ

 ראות ויזב תצק לגרתיו ותרוצב םדוקמ לכתסי סנכנה לכש ידכ ,ךלמה תנומת

 ויז לע הכורא העש םמותשמו דחא דמע םעפ הנה .וילא תשגמ ארי אלו וינפ

 ןיתמה ךלמהו ,ךלמה תאמ ול העובקה העשה תא חכשש דע ,ךלמה תרוצ רתסלק
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 רפוס ןמסוז יבר

 תועירי לע ךינפ םעונ יתיזח יכ ךיניעב רחי לא !ךלמה ינודא : שיאה בישה ,וילִע

 יתרחיא ןכ לע הנממ שורפל יתלוכי אלו ,ךתנומת תא יטיבהב העבשאו .ךילהוא

 הרוצב יתלכתסה םנמא ,וז העשב 'קה הרות דומלל ךירצ יתייהש תמאה .הכ דע

 .י? יתדירפ ילע השק 'יהו ,ת"ישה לש ותרוצ שדוק תבשה יכ (םינפ ןייד) ךלש

 האירקה עצמאב םימעפ 'ג ק*הגה לכתסה ,ת"'סל וניבר הלעש תעב ק*ש םויב

 ןתנ הכרבה רחאו ,רבד רשפ עדי אל יכ וניבר לע המיא לפנש דע ,וניבר לַע

 !םכמ הלודג האנה יל 'יה :ול רמאו ,וניבר םכש לע ושדק די

 תלבק םויב שדוקה תדובע תוארל ,תועובש גח לע זנאצל םעפ עסנ וניבר

 ליגרש עמשש תויה ,שדוק הפמ הרות רבד עומשל םג קקותשה םנמא ,הרותה

 הנושארה הדועסה רבע הנה .תועובשה גחב קומעו ףירח לופלפ רמול קידצה

 ,הדגא רבד םא יכ לופלפ רמא אלו םויב 'ינש הדועס ,לופלפ רמא אלו הלילב

 שרד אל 'ב לילב םג םנמא ,האנ רבד הזיא ונממ עמשי ינש םויב ילוא בשח

 רבד עמש אלו גחה לכ רבועש ךיא וניבר רהרה רבכ םויה תדועסב ,אתכלהב

 םש ויהש יאדוב הנה הרותה תלבקל לארשי ינב ואבשכ, :קידצה רמא זא ,שדח

 םנמא ,הרות ןתמ םויב האנ לופלפ הזיא עומשל וואתהש םינדמלו םימכח ידימלת

 וניבר ןיבה .*הארי םעפ דועו הארי קר םויה לכ !ךל 'יהי אל !יכנא ,ועמש המ

 .ודצב ותבושתו שודקה ןוויכ וילעש

 הלודגו הרות ,דודגב ךלמכ שאללאהב ןאמסוז 'ר וניבר בשי וללה םינשה לכ

 בורב לודג ןויעב ללצ םהמע רשא ויביבס ודכלתנ וידימלת ,ונחלוש לע ודחאתה

 ול היוצמ 'יה ותסנרפש תויה ,תעדה תבחרהב הרותה לע דקש ,ס"שה תויגוס

 םינינק לע .םיקלח השלשב "הנקמה רפס, לודגה ורפס תא רביחו ןקית זא .חוירב

 תועידו םינושארה תוטיש הנרג ףסא וב ,דומלתבש תורומח תויגוסו חנ ינב ינידו

 הדגאב וטוקלי תא הרואל איצוהו רדיס ןכו .ולשמ םישודיח הברה םע םינורחאה

 שקאפב ודועב ותונקז ימיב וניבר .םיקלח 'ג "רזעילא טוקלי, ולוכ םלועב ללוהמה

 הכזש םדק יחריל ףסכנו ,שאללאהב םימיענב יחש הולש ימי תא הברה ריכזה

 .59 עירפמ ןיאב הכלה לש הקמועל דריל זא

 ימי הברה שאללאהב וניברל 'יהש ,תמייק אדבוע לע גלדל ונל ןיא םנמא

 תחקרמכ התיה הנידמה לכ האולמו ץרא השערש הפוקת ותואב .תורירמו רעצ

 .הרותה םע תודלותב הצמשל עדונה ,המיהדמה "סערגנאק,ה לש םעזה תונשב

 תידרחה תודהיה ןיב ,.טסעפ הריבה ריעב אברבר יפאב הכרענש הכרעמ התוא

 ריעזב הליהקו הליהק לכב טעמכ הררועתנ וז הכרעמ ןיעמ ,םישדחתמה ןיבל

 ושרד ,רודה ילודגבו םימכח ידימלתב וטעב ,שאר ומירה םימדקתמה ,ןיפנא

 ומק שאללאהב םג .רודה יגיהנמ לש םהייחל ודריו ,לארשי יגהנמבו תדב םיוניש

 הציחמה רדסל ושרדו תסנכה תיב תשודקב ץורפל וצר ,רודבש םינפ יזעמ םידחא

 תוארל ולכויש ונייה ,םישדחתמה לש תוליהקב רדוסש ךרדכ םישנ תרזע לש

 .(א בתכמ) םיבתכמ האר 0 .(ץינייר שלרמ) םירפא תוללוע 9

 5 ב



 ש קאפ תרכזמ

 וחתפיו להקהמ ירמגל ושרפי זא הזל ברה םיכסי אל םאבו ,המינפ שדוקב תוארילו

 ! תבשה םוי םצעב תויונחה תא

 הדבועה .5: הלילשב ול בישהו ,ל"צז קיש השמ יבר ובר לא זא הנפ וניבר

 הציחמה לש ןוילעה קלחה 'יה הליחתב :הככ הליחתה םישנ תרזעב הציחמה לש

 ולכויש ידכ ןוליוה תא חותפל וזיעה םישנהש וניבר הארשכו ,ןוליו ןיעכ דבמ יושע

 ץע לש הציחמ ושעיש הדעה ישארמ שקיב ,.םישנאה ילגר דמעמב הטמל לכתסהל

 ןיאש ונעט הדעה ישאר .הציחמל ץוח ףפוכתהל םישנה ולכוי אלש ידכ ,הלעמל דע

 ישנא ןיבמ עמשנש תויהבו ,להקה לש םישנא י"ח תפיסא ילב תאזכ עצבל םדיב

 ריעבהל אלש יחד לא יחדמ הפיסאה וחד ץע לש הציחמל םידגנתמ שיש הליהקה

 ןוקיתה השענ אלו אובל םישמשממ םיארונה םימיש האר וניבר .תקולחמה שא

 .ץע לש הציחמ ומצע תעד לע השעו ףסכ דחא ריבגמ הולו ךלה ,תסנכה תיבב

 דב המוקמב ושעו השדחה הציחמה תא ורביש הדעה ינבמ םישנא השלש הנה

 טילחהל 'יה הדוקנה רקיע ,הרצע אורקל הליהקה ישאר וצלאנ זא .הליחתב ומכ

 תא לואשל ילב ומצע תעד לע תסנכה תיב תרוצ תא תונשל ברה דיב שי םא

 דמעש ימ שי ,תחקרמכ ריעה לכ התיה ןבומכ ,הדעה שארב םידמועה דעומ יאורק

 .המר דיב ודגנ ודמעש שינו ברה ןימיל

 קחשש (םואיזאנמיג) תורגבל רפס תיבב ןב 'יה ולא השלשמ דחאל הנה

 לש תונחמ בנג רשא בר ןוה ףסכה לכ תא דביאו ולזמ ערוה םעפ ,תולילב איבוקב

 תרעבו ומצעב םייק לכ רסוחו םוריעב ראשנו ףסכה םת יכ האר רשאכו ,ויבא

 ענכנו תאז התשע 'ה די יכ באה האר .תמו וחצמב ץח הכהש י"ע ךברקמ הערה

 ,וילעפו ברה תשודק דוה ינפמ דחפו המיא לפנ ךכ ,לרעה ובל

 םימעפ אלו םעפ אל וניבר הנפ שדוק תבש ללחל םיצרפתמה ולאל

 עיגהשכ םעפ .םדרמב ודמע םהלשב םהו ,ןימחב ווכי אלש םריהזה םגו ,םינונחתב

 אתוטל םהילע רמאו ,הדעו להק ינפב שדוקה ןורא תא וניבר חתפ ,ואישל םתפצוח

 ד*ע קותשל םירשכה םכל הלילח הנהו, :(זע 'יס ח"וא) קיש ם"רהמה ובר תבושתמ 1

 םישנא תרזע ןיב קספה תושעל םיבייוחמ ונא אנידמ יכ ,םהה םיפוצחה ושעש תוצירפה

 ןיבייחו ...דוחל םישנא תרזעו דוחל םישנ תרזע שדקמה תיבב 'יהש ומכ ,םישנ תרזעל

 לע ןירבוע תוחמל םדיב חכ שיש םירשכהו ,הריבע ירבועל ןחיכוהלו תאז לע תוחמל

 ד"ויב ל"יק םגו ,ל"נה השע לע רבוע תוחמל ודיב שיש ימ לכו ,חיכות חכוהד השע

 םיעשרה ירבדב תמאה 'יה םא וליפאו ,אוהה ןועב ספתנו השע אוה וליאכ יוהד (זנק ןמיס)

 אטח םדאל םירמוא ןיאד ל"יק ירה םוקמ לכמ ,תבשב תונחה וחתפי אל ז"יעש ל"נה

 ןכש לכו (טכו חכ ק"ס וש ןמיס) א"גמב ראובמכ ,עשופד אכיה ךריבח הכזיש ליבשב

 הזה רודב טרפבו םשה לוליח 'יהיו ,והל אחינד מ"ש ןנבר וקתשדמ ורמאיש ןדיד ןדינב

 רוסמל םיבייחד ינאסמד אתקרעל תומדל שיו ,אוהה הריבעב םיצמאתמ םיצירפה רשא

 ,ושרפי םאו ,אימד האדוהכ הקיתשד םהמע םיכסהל ןיאשר ונא ןיאש ש"כו ...ןמצע

 הלחתה אוה הזש םיעדוי ונא תמאב לבא ,י"נ ותלעמ תעד יפל יתבתכ ז"כ ,ושרפי

 האנו םהל האנ רוזיפ ירה ודרפתי םאו ...הריבע תררוג הריבעו הרות ירבד ץורפל

 ."טעמב וא בורב עישוהל 'הל רוצעמ ןיא הלהקה תוסנכה ז"יע וטעמתיש םאו ,םלועל
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 רפוס ןמסוז יבר

 דחא ,הנעלו שאר 'יה ולא לש םפוס הנה .תוארונ תויכבב ק"הוז רפסמ ןנברד
 חרב ישילשהו ,תמכ בושח ינעו ויסכנמ הליל ןיב דרי ינשה ,השונא הלחמב הלחנ
 .5: םירעוכמה וישעמ דעב םירוסא תיבב שבחנ םשו ןידגעסל

 הטיסרבינואב עדמב םלתשה רשא ,הביבסב םימוצע םיריבגמ תחא הנמלא ןב
 וניבר .שדוק תבשב שאלאה תובוחרב ןשעל ףיצחה וריעל אבשכ ,טשעפ"אדובב
 ברע םויב הנה .ליעוה אלו תאזכ השעי לאש ובל לע רבידו וינפ לע וחיכוה
 םיתב ילעב גהנמ 'יה ןכ יכ) ףסכ םישימח לש הלודג החנמ וניברל חלש פ"כהוי
 םירופכה םוי ברע ,הנשב םימעפ ארתאד ארמה תא תונההל ,ןירגנוא תוליהק לש
 םוי םצעב .תבש ללחמ לש ונוהמ הנהנ אל םלועמש ,ולביק אל וניברו (םירופבו
 תיבב וילענ ץולחיש ושקיב וניבר ,וילענב תסנכה תיבל הריבגה ןב אב שודקה
 םק אוה .הצוח רענה תא איצוהל שמשמהל דקפ וניבר .הצר אלו טעמ שדקמ
 ןושלו הנידמה תא אנוש אוהש וניבר לע ןישלהו ריעה שאר לא ךלהו ותמחב
 ןישלהל ןכ השעי אלש ושקיב ריעה שארה .המודכו ,הלכשהה תא ףדורו הנידמה
 שאר ץלאנ ןכבו ,הריסמה לע רתוומ וניאש תחאב אוה לבא ,הזכ לודג בר לע
 .ברהל טפשמו תוריקח תושעל םיהובגה תומוקמל טסעפל קיתה תא חולשל ריעה
 ,הלהת ינימ לכב ברה תא חביש וב .אוה ותצלמה תא ףריצ ריעה שאר םנמא
 וירבד .המודכו רובצה יחטש לכ לע בהאנו הירב לכ תא בהואו םולש ףדור אוהש
 לכ תא רפיסו ריעה שאר אב זא .עשפמ ףח וניברש הרזחב קיתה אבו םשור ושע
 וריהזה םנמא ,ורעצל אלש ידכ התע דע ול דיגהל הצר אל יכ ,וניברל ערואמה
 ול שפחל ךלהש הוה ןכ .הזמ חוני אלו טוקשי אלש ,הז לעילבמ ומצע רומשיש
 אוה .ונינעב לפטל הנענ רשא ןיד ךרוע אצמ אל שאלאהב יכ ,טסעפב ןיד ךרוע
 תמגעו רעצ הברה וניברל םרגש המ ,וניבר לע הובג טפשמ תיבל רועריע ןתנ
 ודיב ןתנ ריעה שאר .הלכשהל רטסינמה ינפל הריקחל דומעל ץלאנ .שפנ
 עדוי וניא ברהש המ ויניעב ערי לאש ,רטסינימה ןיע ריאמ אוה וב ,הצלמה
 יכ .הנידמה ןושלל אנוש אוה וליאכ תונקסמ הזמ קיסי אלו ,ירגנוהה ןושל ביטב
 הנידמהש אצמנ ,ינמרג ןושלב םש םידומילה רשא .גרובשרפ דילי אוה אלה
 הברהב ול הלע יכ ,הז לע טרחתה תאז לכב יאכז אצי וניבר .אוה אלו הזב המשא
 ספא דע כ"חא הלחנ אוהה רסומה הנה 3 ול יאדכ 'יה אלש המ ,הרות לוטיבו חכ

 וניבר שגרתנ ,הליהקהב תומש השעש לע וינפ לע וניבר תא חיכוה הליהקה יגיהנממ דחא 2
 ךיא ,תודע דיגהל לוכי הפיכה הז האר :ול רמאו ושאר לעש הנטק הפיכה חקלו ,דואמ
 .(ל"צז רפוס ןועמש ריגה ידוד ,ונבמ יתעמש) ..,לליב התלע אלו ,םשינעהל חרכומ 'יהא אלש ידכ ,הפיכה אולמ יניע תועמד יתכפש ומויב םוי ידימש

 .וחור יחתו ובל לע רבידו ,ףכית וריכהש ול רמא וניבר .והובבס ינועו תורצ ומוקמ תא בזעש םוימ יכ ,'ה דגנו ודגנ אטח רשא לע הליחמ שקבל ליחתהו ,וריכמ יה אל יכ ובשחב ,וניבר תיבל ינעה אב ברעב .ול ךלהו הנוגה הבדנ ול טישוה וניבר ,ןצבק חרוא רבוע וינפל אב ,וידימלת םִע מ"היבב וניבר בשישכ הז ירחא םינש הברה
 .(א בתכמ) םיבתכמ האר 3
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 שקאפ תרכזמ

 תאבש דע ,הליהקה ישאר והוחינה אלו ,ורקבל וילא אוביש וניבר תא שקיבו ,הוקת

 ךלה זא ,ברה תאמ הליחמ טקביש דע תומל לוכי וניא הנבש הבר היכבב ומא

 הזב םשא וניבר םגש ,רמא דועו ,ותליחמ שקיבו ונוע לע הדוותה הלהו ,וניבר

 וחיטבה וניבר .ךכ ידכ דע אב 'יה אל הרזחב ותחנמ תא חלוש 'יה אל ילולש

 .ול אפרו בשו ,וילחמ ץלחי ,םוי לכב ןיליפת חינהל וילע לבקי םאש

 ויניע ןתנ רוחבה הנה .שאלאהב ולהא עקתש םיבוט ןב דחא רוחבב השעמ

 .דעוממו תבשמ העדי אלו ,התוחפו העורג החפשממ ריעה זוחממ תחא הרענב

 תבשק ןזוא הטה אל אוה םלוא ודובכ יפל הניאש וזב קבדי אלש ותוא ריהזה וניבר

 הקספ האשנש טעמכ .לארשי תב תוצמ לכ רומשתש ול החיטבה איהש תויה

 םואתפ הנה .הבוט אל העומשה תודוא דואמ רעטצה וניברו ,הליבטה תיבל ךלילמ

 הכב וניבר תיבל ץר הלה .שאונ ורמא םיאפורהו תנכוסמ בצמב וז השא התלחנ

 רמא ,התלחמ תודוא לאש וניבר .הקוצממ םעישוהלו םהילע םחרל ןנחתהו

 ךמא םדש עדת עודי ,וניבר ול רמא .ףטושה המד רוצעל םילוכי אל םיאפורהש

 ךילע עשווהל ךנוצר םא ,ךתשא תדנ םד רובע םש החונמ הל ןיא ,רבקב תתרמ

 ףכית השע וניברו עבשנ אוה !התדנ ימיב דוע הב עגת אלש צ"ה םשב עבשיל

 העשבש האור לכ יניעב אלפל 'יה .היפ ךותל תתל רכוס תכיתח ןתנו שפנ ןוידפ

 .הרושכ הגהנתהו הנושארבכ הנתיאל הבש הלק

 .הדעב ללפתהל וניבר תא ושקיב .השק הלחמב ידוהי אפור תב הלחנ םעפ

 האלהו םויהמ השאר הסכתש יאנתב לבא הל בטויש רמאו שפנ ןוידפ השע וניבר

 ךלתשכ הנושאר תבשבש ידכ תירכנ האיפ הרובע הנק הלעב .לארשיו השמ תדכ

 .האיפ שובלל ןפוא םושב םיכסה אל היבא םנמא .האיפה תא שובלת תסנכה תיבל

 ,הרבקל התוא וליבוה םיטעמ םימי דועבו הטמל בוש הלפנ תסנכה תיבמ הרזחשכ

 .שא ילחגכ המה וניבר ירבדש תואל 'יהנו ריעה לכ םוהתו

 הסיגמ םינונזל הרה איהש שיא תשא לע וננירש ,רוהט אל הרקמ עריא דוע

 םא ושפנב תוצע תושל עדי אלש דועו ,לארשיב הלבנה וניברל דואמ רציו .ל"ר

 ,השרדל להקה לכ תא ארק וניבר .הדילה סקנפב ויבא ש"ע דלויה דליה תא םושרל

 כ"'חא .לארשי תב לע ער םש תאצוהו ערה ןושל לש רוסיאה רמוח תא ראיב וב

 לכ ארקו .הלעב תחת הטשת רשא השאה שנוע לדוגו ,לארשי תב תשודקמ רביד

 לבקת הלעב תחת התנז רשא השאהש חוטב ינאש רמאו ,שמוחה ךותמ הטוס תשרפ

 ורבע אל .בוט לכב ךרבתתו ערז הערזנ התקנ םאו ,הטוס תשרפב הבותכה השנע

 . ל" הנושמ התימב הדבאנו התלחנ השאה ,םיריבכ םימי

 ,לארשי ינב תותלדל הרימש איהש ,תורשכ תוזוזמב רהזיהל םעפ שרד וניבר

 ברה תשרד לע ןייה תיבב ץצולתה ותעדב לק הלשממה ידיקפמ דחא ידוהי הנה

 הפשאל םקרזו תוזוזמה לכ תא קריפו ותיבל ךלה ןייב ובל בוטכו ,תוזוזמה ןינעב

 .ארונ השעמ א"דיח ברה 'ע ,שדחה םילודגה םש 'יע 4
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 רפוס ןמסוז יבר

 בכשש קוניתהו ,תיב ותוא לש םיפיסה תומא ועוניו הלילה תוצחכ הנה .ל"ר

 השאה התצר .הרידה לכב המוהמו שער לוקו ,םוקמל םוקממ ללוגתמ 'יה הלגעב

 םהמע שחרתנה לכמ עדי אל ל*ז אוה .הזוזמ ונמיה השקיבו וניבר תרוגמ לא

 הרפיסו רמ בלב תוכבל הליחתה ז"ע ,הצפח הל רדסיו םויב רחמ אובתש רמאו

 הזוזמ הל ןתנ זא ,םתיבב ררושש תומ תמיאמו הלעב השעש םירעוכמה םישעממ

 .הפשאב תוכלשנה תוזוזמה תא רחמ איבתש יאנתב

 אלו םימי עובשמ רתוי ססוג 'יה ומוי אב רשאכ וניבר לש ויאנושמ דחא

 וניבר עסנ דימ ,ויפ תא לואשל וניבר לא ק"ח ינב ואב ,ומלועל דרפהל לוכי 'יה

 .ירמ ינבל תואל 'יהו ,ושפנ האציו ריעל ץוח

 לעב שודקה ובר לארשי לש ןרואמ רטפנש ט"לרת טבש ח"ר םויב יהיו

 ודיפסהו .ביבחה וברל ןורחאה דובכ קלחל טסוחל וניבר םג עסנ ,ליז קיש ם"רהמ

 אלמל ,וניבר תא תונמל וטילחה טסוחב הדעה ישאר .לודג תוררועתהו הבר היכבב

 תוחבשת אלמ תוצבושמ תויתואב "תונבר בתכ, ול וחלש ןכו ,לודגה ובר םוקמ

 .םימסרופמה הליהקה ישאר לכו אבבד ינייד לש םדי תמיתחב ,גוהנכ תובייחתה םע

 ןכל .הנורחאה הפוקתב ותליהק ינב בצממ שפנ תמגעו רעצ ול 'יה ,רומאכ וניבר

 סנכיל וא הראופמה טסוח להק ישאר תשקב תא תוחדל םא 'ידיב איפר ואלו ןיא

 הנענ וניבר .הבר הדובעב הכורכה תונבר לש הלוע וילע לבקל הרוקה יבועב

 הלודגה אפאפ תליהק .חנה אל ומוקמ תאו שאללאה ותדע להק ישאר ינונחתל

 תיבב ןוקית תושעל ובריסש תויהב םהל הנענ אלו ,ושארל ,תונברה תרטעב והדנע

 .5 'ה יארי תטיש פ"ע ,טעמ שדקמ תיבל תואיכ תסנכה

 בתכ םע "זאהידעלעפ, ןיסקודוטרואה תלהק ישארו יבוט ואב א"מרת תנשב

 תוחפה לכל םלצא תובשי וניברש יאנתב ,שאללאה תלהקל חפתסהל םדיב תונבר

 ולביקש .ב"מרת תנשב "שאלאסדאבאס, תלהק םהירחא ושע ןכו ,הנשב םימעפ

 'קה וירבד תא עימשהל וניבר אוביש יאנתב ,ארתאד ארמל וניבר תא םהילע

 ירע לא וניבר עסנשכ .הנשב הנש ידימ ,הליפתו הרותל תובבלה תא ביהלהל

 ומכ דובכו ןח ידגב ושבל םלוכו ,דחא קדנופל םיבושיה לכ וסנכתנ זא הביבסה

 םע בל לכ סמנו הבושתל תוררועתה םע בצוח לוקב ויתורבד תא אשנ וניברו ,לגרב

 וסימעה הלחתב .*ירדנ לכ, לילב המיאב םלוכ םידמוע וליאכ ,שילש תועמד

 לבא .תוקריו תוריפו תופוע ,םדיבש בוט לכמ וניבר תלגע לע םש םידימאה

 ליבשב אל םא ,ודעב םדא םושמ די תנתמ חקל אלו ,ומצעב לוסלס גהנ וניבר

 : ובתכב (ול 'יס מ"וח ב"ח) םייח הנחמב הבוטל הז דעב וריכזמ רפוס םייח יבר ןואגה ויחא 5

 ,הלעמל המיבה ומיקהש רובעב ,ינולפ ק"קל ךליל אלש ךבל תא תקזח יכ יתחמש דואמ,

 המילש ךתרוכשמ 'יהתש ךל םלשי 'ה ,ךל בוטו ךירשא ,םלוע ילודגו ינואג ורסא רשא

 .(בע "יס ח"וא) קיש ם*רהמ הארו ,"לארשי א*ה םעמ

 םא יכ םימדקתמה גהנמכ הלעמל הדמע אל המיבהש חכומ (טנ 'יס ג"'ח) הדשה ירפ 'ושתב
 .דצה ןמ



 שקאפ תרכומ

 וקרפיש דע עסי אל אוהש ,רמאו ,םיינע ינבמ םימכח ידימלת דעב וא הבישיה

 תיתנשה הבצקהה ול קיפסמו ,םימד שרוד תויהל הצור וניאש קיר הלגעה תא

 שיא וב וארו ,ךכ ליבשב והודביכ םיבושיה ינב .תולילגה תוליהקמ לבקמש המ

 .םיברב ודי לע םימש םש שדקתנו ,לודגו ךלה ועמשו ,עצב אנושו תמאה

 רבעש ,ומרת תנש ןויס שדוח שאר דע שאללאה ק"קב שדוקב שמיש וניבר

 לאוי יבר וניבר רידאה ןואגה וימח םוקמ אלמל ,שקאפ ק*קב דובכ ןוכשל זא

 .ל"צז רגנוא

 םג וניברל םינמאנ וראשנ שאלאסדבאס ,זאהידעלעפ ,תולילגה ירעמ המכ

 תחא תוחפה לכל אוביש יאנתב ,אנוד רהנל רבעמ םהירעמ קוחר ,שקאפב ותויהב

 .'ה רבד תא םהל דיגהלו םלצא הנשב

 םברל םלוע רכז תושעל רבדב םיביוחמ םמצע ואצמ שאלאה תליהק ישאר

 ןבאב ,הבורמה תא קיזחמ טועימ ,תובלושמ תורוש ג"סרת תנשב ותרחו ,שודקה

 : ןלהלדכ 5% תסנכה תיבל הסינכה די לע הלודג

 ו םיקלא שיא תולעפמ וזח וכל :קעזת ריקמ תאזה ןבאה

 לודגה ןואגה ונברו וננודא

 ל"קוצז רפוס ןאמסוז רזעילא ריהומ

 א"עי שאלאה ק"ק לא תדעב בצנ הנש םישלשכ ,םימש תכאלמ ותכאלמב ריהמ

 הנושל תחת בלחו שבד ,םעה תא לכשה רסומ תעד הרוהו ,הניכה ףא הדסי רשא

 .'ה רבדל םיאמצה וור םג ותש םהמ וירפסב הצוח ויתוניעמ וצופיו

 ,וטפנ לעבו חור לכ דקפהל ,ןורכז קוח איבה יכ ,רפע ינשיל ותנומא םיק

 "הרכזה תרבחב.,  םנורכז ררועל ,הכרב וירחא חינה רשא

 ,רימעש ןרפצו לזרב טעב ומש קקחו םדאו םיקלא יניעב בוט לכשו ןח אצמו

 תרבח רסיו "הלוח אלא לד ץיא, לד רפעמ םיקה ,םדא ינב תובל חול לע

 *לך לא ליכשמ;,

 ,ןבא חול לע ןורכז תאז בתכל ,וידחי ורמאו וצעונ להקה יבוטו ישאר ןכל

 .רוד רודל ורכז חכשי אלו ,םלועל ומש ייהי ןעמל

 ק"פל עיקרה רהזכ וריהזי םיליכשמהו

 רתויש ,ל"צז רפוס ביל ףסוי ר"גה וניברל בישהש (וס 'יס ב"ח) הדשה ירפ 'ושת 'יע 6

 לובלבו לוטיב סורגל אלש םינפב נ"כהיבב אלו תסנכה תיב תרזעב 'יהי הזה ןבאש בוט

 לבא ירש נ"כהיב לתוכב ןבא עובקל םיצור םא אקוד ,יאנת דועו .םילכתסמהל הלפתב

 קר איה הנווכה םאש, : הבושתב םש קיסמו .הבצמ ומכ ןבא לש דומע דימעהל אל

 בטיה םיעדוי םה אכה כ"אשמ ,רכז תושעל צ"א םיקידצלד ןנירמא ,תמה תמשנ רכזל

 ורובע רכז תושעל צ"א ל"צז שודקה ןואגה ויבא ומכ םיקנעב לודג םדא אבר ארבגלש

 רקיעבו ,ימלשוריב םש ש"מכ רכזה רקיע והז יכ אמלעב ןירדבמ 'יתתעמש יכ טרפב





 ש קאפ תרכזמ

1 

 אצי קלחל שא

 וניבר ידיל שקאפ ק"קד תונברה הרבעש ךיא ,אדבועה ףוגב ליחתנש םרט

 ונילע .םיתשל תמויתה הקלחנש דע הירעשב ולעש תוביר ירבד לעו ,ל"צז לודגה

 תובבל דוריפ לש ערואמה תא תונשלו רוזחל ,הנטק אל תחא המדקה םידקהל

 .: הנשיה ןירגנוא תנידמב ללכב תוליהקה תקולחו

 ,הנידמב םימדקתמה לש םחור ךלהמ תא הכוראב ןושאר ךרכב ונאבה רבכ

 שרוש ,תורודל היכב וירחא חינהש ,רנירח ןרהא לש וידימלת ידימלתו וידימלת

 רקיעב ויה וז תכ יגיהנמ .לארשי ינב תומשנ ליערהל םירמ םינממסו העפא

 ,זנכשא תנידמב םרופרה תרות תא ובאש רשא ולא ,הארוהל ועיגה אלש םינבר

 םיעיפשמהו םיכנחמה ויה המה ,םיזחופו םילק ויה םבורש "םירומ,ה םתא םמעו

 ,םימילשו םיארי יתב הברה ךותב ןוממשו סרה םרגש המ ,לארשי ינב ידלי לע

 תא לקלקל ,תודספנ תועידו הלכשה חור המינפ תיבב רודחל וחכב 'יה הרומה יכ

 .תורוד ירודמ הרוסמה הרוהטה הריואה

 ארמ ברה םא יכ ,םתנחמב המחלמ לוק עמשנ אלש תוליהקה ויה םיטעמ

 םימדקתמה זא תדב תורשפו םירותיוו תושעל חינה אלו 'ה רבדל דרח 'יה ארתאד

 חור יפל רתוול ןכומ 'יה ברה םאו ,וייחל שממ ודריו ףצקבו ףרחב ודגנ ומק

 ,וילבהב הליהקה ייח תא לקלקמו תדה תא בירחמש ודגנ וקעצ םידרחה זא ,ןמזה

 ועדי םהילודגש םידחאמ ץוח שדוק תבירמ הב ןיאש השודק הדע ךל ןיאש אצמנ

 .םינושארה ולבג רשא רדג ץורפל אלש הליהקה ינב תא ןסרלו טלשל

 רתוי שנוע-סמ םידוהיה לע הלשממה הליטה (846 םרפסמ יפל) ו"רת תנשב

 םחלש ביואה דצל המחלמה תעשב ודמע םידוהיהש תויה ,םירתכ םינוילמ ינשמ

 החנה "ףזוי ץנרפ, שדחה ךלמ הנמתנשכ םיתנש ירחא םנמא .ה"ריקה תלשממ םע

 םריזחהל רמא ומליש רבכש ןוילמה תא םגו ,בוחה תא םהל רתיוו ,םידוהיל השע

 .םידוהיה תבוטל רובצ יכרצ ונמיה תושעל ידכ

 ולוכ ללכה תחת תוריתח ורתח םה ,שאר םירהל םוקמ םימדקתמה ואצמ ןאכ

 ,םינמאנו םיבהלנ םיימואל הליל ןיב ושענו רהמ שיח ומק ,ןוהה גישהל ידכ

 ,ןירגנוא תודהי לש תוספורטיפאה תא לבקל ידכ הנידמה ירשל ופנחו וספרתה

 יאדוב ,םינש המכ הז האריהו הרותה ד"ע םכירדה רשא םבר הזב דבכל םיצורש םתנווכ
 ר"הועבש םגה ,פ"כע נ"כהיב ןינעב ונשי לאש ועדיש ןורחא רודל בתכתש הלודג הוצמ
 ל'צז ויבא רשא האריה ידוסיל פ"כע ראשי ןינבהש "יהי בוט מ"מ םיגהנמ הברה ונתשנ
 ."ז"ע ךפש תועמד הברה יכ ותאווצב בתכ

 רודמ שחרתנה לכ תא חכשנ רבכש תויהב ,וז המוגע השרפ תא תונשלו רוזחל יאדכ 1

 ילוא םיעמוש ונינב .תדהו הרותה םויק דעב שפנ ףרחב ומחל 'קה וניתובאש ךיא ,אבה

 קרפ .הנמאנו תירוקמ העידי םהל רסחו ,םירחאמ תיתרגיש הבוגת ךותמ תונחמה גוליפ תא

 .םלוע תורודל הכרדהו הארוה שמשי הז שפנ תוריסמ
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 רפוס ןמסוז יבר

 תונדא תחת םילודג םע םינטק דבעשל ,םהינבר םע תוליהקה לע םילשומ תויהל

 תשרב תורוהט תושפנ דוצל ךיא תוינכת ונקיתו ודביע ןכל .תעדה ילק לש תורמו

 (רנימס) "םינברל שרדמ תיב, םיקהל ונכית הנושארב ,ומל ונמט רשא הלכשהה

 לכוי אל האריו הרותב והבג זרא הבוגכ 'יהי ח'ת לכו ,הרות אצת םשמ קרו ךאש

 ןקתל ונכית דועו ,םהלש רנימסב תונברל רשכנ אל םא לארשיב ברל לבקתהל

 .םימעה לש רפס יתבל המוד ,הרואנה הטיש יפ לע י"נב ידליל רפס יתב

 לארשי ינב תא איבהל ,ולא תוינכת תא םינפח אולמב וכמת םירשהש ןבומ

 םעל 'ה םע תא ךופהל ,תוברת ינבו הלכשה לש הגרדל תוצמו תרותב םיקודאה

 תא ןגראל הכאלמה לא ושגינ םדצל הדמע הלשממהש ןויכמ .ל"ר םיוגה לככ

 תוכמסה לבקלו דיחא חכ רציל ידכ ,תדב םינוקיתו םרופר םישרודה תותכה

 .הנידמה לכב תוליהקה תגהנהב תערכמהו תעבוקה

 םימדקתמהל האילמה התמכסה תא הלשממה הנתנ ד"כרת תנשבו תויה

 המק ,םינברל שרדמ-תיב טסעפב "רפס-ייתב ןרק, דנאפלהושה יפסכמ םיקהל

 עקרקה יכ ושיגרהו תדה םויקל 'יופצה הנכסה תא ואר ,םידרחה הנחמב הלהב

 םינקסעה וארק ,? דעומה רובעי ו"ח זא התע וררועתי אל םאו ,םהילגר תחתמ תטמשנ

 רנימס דימעהל העצהה תא וחכ לכב ךמת טטשנזייאד ברה ,רמייהסדליה לאירזע ר"גה 2

 רנימס תמגוד ,'ה יאריו םימכח ידימלת םינבר ויהי םיאיצרמהו םירומהש יאנתב ,םינברל

 ןיבמ תבשק ןזוא אצמ אל ז"כב ,רמרופרה לש הכרעמ לומ הכרעמ .ש"אב דימעהש ולש

 לכב "רשכ רנימסה, ןויער דגנ ואצי ןירגנוא ינבר ןיבש םינותמה ףאו ,הנידמה ילודג

 .ןידה רמוח

 ינמ ותוהמ ונעדי, : רנימסה לע ס*כהל ג"כרת תנשב בתוכ ל"ז דאסא אדוהי יבר

 ץיטסורפ לאינד ה*ומ קידצה ןואגה ברה יאדוהיד אמיכח יל בתכש ק"פל ה"רת תנשב זא

 הנהו ,ל"ר ובור וא תדה יצח לוטיב אוה ותעידי יפכ םואיראנימעסה ןינע יכ ל"קוצז

 םינברל דימעהש ש"אד ברה לש וידימלת ןכו וחיכוי אילאטיאב םשמ ואציש םינברה

 ,וינפ לע ויתחכוה ןעיוו מ"עב ומע דחי וניתויהב ,ותעדמ הזל השעו לעפ רשאכו וחיכוי

 "יהי אל ו"*ח םאו הרמ הנעלכ אוהו ותעדל ומיכסיש םינבר תפיסאב הצור אוה התעו

 ."הזל םיחולש ונחנא 'יהנ המל רודה יצירפ י"ע הזמ טלמהל םוקמ

 תמאב הז רבד הנהו, :(חש 'יס ח*וא ש"מרהמ) ש"אד ברהל בישה קיש השמ יבר

 דחי הפיסאב ונייהו םיבר תפיסאב ומיכסה רבכ ולא םירבד יכ ונינינעל ללכ עגונ וניא

 םיכסהו זאהדערינב 'יה ותלעמ םגו זאהדערינב כ"חאו לעהואב ד"כרת תנשד הפיסאב

 תצע רפהל רשפאש המ תושעל ךירצשו הרותה לכל סוריהו ףגינ ןבא אוה ראנימסה יכ

 םדואמו םשפנ ורסמ ל"צז םייחה תוצראב םה רבכ רשא םינואגהו ,ראנימסב םיצורה

 ירחאו ,תאזה הערה ונילעמ ריבעהל ה"רי ךלמה ינפ תאמ שקבל ןיו הכולמ ריעל ועסנו

 םתוא לביקו 'ה תעושיב ויניעב ןח ואצמו ה"רי רסיקה ינפ תא תוארל וכז תובר תואלת

 ןינע ררועל ונמע יצירפ וליחתה בוש ט*כרת תנשבו ,םתולאשמ אלימו תופי םינפ רבסב

 ראנימסה לע וצילמהד םינבר הזיא םש ויהש םנמא םאו ןעפאב הלודג הפיסא 'יהו ראנימסה

 יכ ומיכסה הלודגה הירדהנסמ םימעפ 'במ רתוי םלוככ םבור לבא רשכ ןפואב ונקתל

 לודגה ןואגה בתכו םיכסה ןכו ,תולקת ראשלו הרותה חכשל קר האיבמש איה הבעות

 םייקלו רשאל הפיסאה שארב 'יהש ב"פ ק"קד ד"בא 'יהש ל"צז ב"ש םהרבא ה*ומ חונמה

 "...םלוע קוחל םהה םירבדה
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 שקאפ תרכזמ

 אוה ראשה ןיבו ,ראנימסה תא רוסאל ותא רשא םיקומינ המכ ררבמ קיש ם"רהמה

 םיקסופו ס"שו הרותה תמכחמ טעמ םיעדוי ראנעמיסה ידימלתש רורבו יולג :בתוכ

 קמועב ירטמלו לקשימל רבדה רוקמו שרוש םיעדוי ןניא םידמולש טעמה וליפאו ...

 אליממו ...המוד וניאש אתלימל אתלימ םימדמ םהו ,אתלימל אתלימ תומדל ןינעה ךותמו

 רוסא דוע רחא םעטמו ...הליפה םיללח םיברו הארוהל עיגה אלש דימלת אוה זייִצ

 קספ ןכו הרותב ראובמ רבכד ראנעמיסה ידימלתמ םינבר דימעהל הרותה פ"ע ונל

 תובוט תודמ ילעבו 'ה יארי ויהיש ןיכירצ לארשי לש ד"בהש ,ןירדהנסמ ב"פב ם"במרה

 אצי אלו םרצי תא םישבוכו םמצע לע ןיקדקדמו תוצמב םירובג ויהיש ונייה ליח ישנאו

 איהש השודקה הרותה י"ע קר גישהל א"א הזו ,האנ ןקרפ 'יהיו יאנג םש םוש םהילע

 ביטיהל ןחוכב ןיאו ןילעופ םניאש עודי תועדמ ראשו תומכחה לכ לבא ,ר"הציל ןילבת

 רשא ראנעמיסה ידימלת ו"ק ...ק"הרותה קרו ובלב 'ה תארי עטילו ויתודמו םדאה בל

 םתויהל הרות םהב ןיאד יאדוובו תועדמו תומכחב םילבמ םהילבה ייח ימי לכ טעמכו בור

 ףוגינ ןבא איהו הרותה תא חכשמ אוה ראנעמיסה כ"א ,הארוהל םתרות י"ִע יואר

 ונל 'יה אל םא וליפא ליעלדכ ראובמה הרות ןידה דצמ אוה הז לכו .לארשי רב לכל

 םידימלתה וליפא ראנמיסה תיב ידימלת לכש עדונו ןויסנ ונל שיש שייכמו ,ל"נה לכמ ןויסנ

 לכל עודי אוה ךכו דיעמ ןויסנה "רשכ ראנימאס, םשב םינוכמ םהש ראנעמיסב םידמולה

 יקלח םהב שיש םהמ הברהו םימש תארי םהב ןיאו... ץוחלו הפשהמ קר אוה םתרותש

 הרומ וא בר תויהל הצור וניאש ימ וליפאו םש דומלל ךליל רוסא כ"או הברה תסרוקיפא

 םירומהו םיעייסמהו םילדתשמה לכש הלעמל םירמאנה םירבדה פ"עו ...הארוה לעבו

 ערתיא יכ רתיהו רוסיאב תונמאנ םוש םהל ןיאו םיברה יאיטחממ םה םלכ םידימלתהו

 ךכלו... םירחא לישכהל רבד ותואל םידושחכ יוהד ל"יו האנ םקרפ ןיאו והייתקזח

 .(הלש ייס דייוי קיש םיירהמ 'ושת) םהמ קחרי ושפנ רמוש

 התעו :רנימסה לש סוריהה לדוג תא ד"כרת תנשב השרדב ראתמ רפוס ילתפנ יבר

 םיללוע דוכלל תיחשמ וביצהו ונמעב םישנא ודמע יכ ונעמש העומש לוק ! םינזור ועמש

 וליכי אל רשא תוראב םהל בוצחלו ,םייח םימ רוקממ םיקנויה המכחה ידשמ םיקנויו

 םשמש לארשי ינבל ראנימעס ןקתל וניתנידמב תדה ןתנהל ושקב יכ ,הרות לש םימה

 המש תושעלו הרות ילהוא דדשל הרומו ררוס בל 'יה םהה םישנאלו ,הארוה אצת

 ונילע םידדושה ואב םואתפ יכ ונל יוא ,םיקעוצ םהירדעו םיעורה ,ץראב הירורעשו

 הרות .הכלהב םיניוצמהו םירקיה ןויצ ינב לע םשאר ועיניו םהידי ושרפ תוביתנ יכלוהו

 "הי םא הרותל וינב לדגי ימ יכ ,הממש ךתוא םישל תיחשמ אצי יכ קש ירגח ! הרות

 יואו ינב תא יתבהא ורמאיו ,קוחר םוקמל לארשי ינב יריעצ תא חולשל לודג אשמ וילע

 ןהו ףוגל םיעגונה םירבדב ןה םירחא תחגשהב תויהלו םהיבא ןחלוש לעמ ולגש םינבל

 אל םא םייחה תוצראב תויהל לארשי ינבל הלודג הנכס איה יכ המשנהב םיעגונה םירבדב

 וכזי אל וניכרב לַעו ,הרותל וינב לדגיש ימ ריעב דחא 'יהי אלו... םהיתובא תחגשהב

 ילתפנ הטמ) םינויבאה ינבל כ"שכמו רשפא יא םשל חולשלו טפשמה הטמ םדיב תויהל

 .(זי שורד ב"ח

 ג"רדה עדי, : קיש השמ יברל םייח הנחמ לעבה ,ל"צז רפוס םייח יבר ירבד הכ

 ,השודקה םע האמוטה תבכרה אוה ,הבעותה רוקמ האמוטה רוקמ אוה ראנימעס יכ יי'נ

 ןברחמו וניקלא תיב תפירשמ רתוי ראנימעס תמקה השק ,לכיהב םלצה תדמעה אוה

 רובצ תינעת עובקל 'יואר הרצה ,תאזכ הרצ 'יה אל ,הלוגב לארשי וכלה רשאו םילשורי

 םימשמ הלפנ ךיא ל"ר 'וגו 'ה אלפהו קוספה םייקתנ הזב ,באב העשת ל"זח ושעש ומכ

 .(צ בתכמ רפוס ןק) *". . .לארשי תיב תלותב

 םתוכז רפע ינכוש םבור רשא םינקז דעוב אוהה ארונה הלילב רבוד רשאו .,

 לידבהלו ל"ז אקלעמש לאומש 'ר ןואגהו םחנמ 'ר ןואגהו 'ימרי 'ר ןואגה ה"ה ,ידעב ןגי

 יתרמאו ,םואיראטסיסנאק לעו ראנימעסה לע ונרבד ...ןטקה ינאו לליה 'ר ןואגה ח"לחב
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 רפוס ןמסוז יבר

 הרזעבש הרות רפס תפירשכ אוה םיאיראטסיסנאקו וניקולא תיב תפירשכ אוה ראנימעס

 םרטב רבקב אובאו תומאש 'ה תאמ שקבמ ינא :רמאו ל"ז 'ימרי 'ר ןואגה דמעו ,ו"ח

 .גצ בתכמ םש) "! רבדה ןכ יכ ,רבדה 'יהיש

 שארב םידמועה ןיב 'יה אוה ,טסעפב יתברה סרגנאקב ליעפ 'יה רמייהסדליה ברה

 ראשנו ותכאלמב חילצה אלש הארשכ .תונחמה ןיב ךותל ידכ הכרעמהמ ורזחש םינותמה

 ןילרבל רבע ט"כרת תנש יהלשב דוע .הנידמה תא בוזעל רמוא רמג ,ןדסהו שיטפה ןיב

 יזקתי םשו לקלק ןאכ, רמא תאז ועמשב רפוס בתכה .םינברל שרדמה תיב תא םש להנל

 ,רגמיסה רוסיא תודוא ירבעה בלב ךיראמ ל"צז רגניזלש ףסוי אביקע יבר .(םירפוס תורגא)

 .(א ןוילג ב הנש) "הנשוש טקל, דוע הארו

 קרפה לעמ הרס אל דועו הרובחה הדרפתנש תעמ םינש ורבע רבכש םגה הנה

 ובשי רשאכ ,סחנפ 'פ ק"שב ד"לרת תנשב, :רפסמ רפוס ילתפנ יבר .רנימסה תייעב

 תועממ ראנימס תושעל םישקבמה םישדחה תותכ ןיב טפשמ תושעל הנידמה ירש

 ןויזב ירבד רביד ,םישדחה תכב ןימאהל ובל וטה רשא םילודגהמ 'א רש דמעו ,דנאפלהוש

 תדה ןברח 'יהי םשמ יכ םירמואו יראנימסה ןינבה לע םיקעוצה תדה ירמוש תכ לע

 ,ורמאו ןישלמה לע ובישהו סחנפ ומכ 'ה תאנק ואנקו טפשמ ירש יבשוימ ומקו ,הרותהו

 תולפשו םירוסי םינש םיפלא המכ ולבס םה םינובנו םימכח םה הרותה ירמוש לארשי

 םהה םימימ (ןותעב) גנוטייצב האר .הביד איצומה דואמ שייבתנו ,תוצמו תדה רובעב

 ךאלמ יכ 'ה ישעמ 'יהש ובתכ םישדח תכה םיבהוא םה רשא גנוטייצה יבתוכ םג יכ

 לובג) "וניע קידצמ ערגי אל בויא א"שמ םייקתנו רשה תובשחמ ללבו אב 'יה 'ה

 .(חי שורד ילתפנ ינב

 ,וידימלתו רנימסה דגנ הנידמה ילודג בורמ םותחו בותכ זורכ אצי ו"לרת תנשב

 ךרדב וכלת לא וברעתת לא םינוש םע ראנימעסה תיבמ ורוס ורוס, : בותכ ראשה ןיב

 לכונ ויפ לע רשא ןוכנ ךרד אצמי אל יכ אוה ןוא תיב ראנימעס רעניבבאר לכ יכ ,םתא

 ותוא וכירעיש ןפוא לכבו השודקה ונתרות יניד יפ לע רשכוי רשא ראנימעס ךירעהל

 ריעב ק"פל ט"כרת תנשב םינברה דעוב רבדה אצי ןכו ,ןואו למע םיגיס אלמ אוה

 תנומאמ ונתוא חידהל השודקה ונתרות לע הער םיבשוחה ואצי ראנימעסהמו .ןעפא

 םידעומו תותבש וא םוי םויל עגונה ןה הארוה רבד לכב תורוהל םהב ןמא ןיאו וניתובא

 םהישעמו םהיתוארוה תושיא יניד לכב םג המ םיטחוש ךומסל וא רתיהו רוסיא תוארוה וא

 ןקתל ורבג הנומאל אל יכ 'ה םע ינפל שדוקב תרשל ורשכוי אל םלועל םהילע ךומסל ןיא

 אל הרקמ ארקי םאו... וצופחי םשפנ תואת ץפח ףואשל קר הרותה יניד פ"ע םירבדה

 וא ראנימעסה ידימלתמ דחא םכש לע שדוקב תרשמ תוליהקה תחאב ומישיש ו"ח רוהט

 ךותב רשא 'ה יארי לכ לע הרהזאו הוצמה זא םימש תאריו הרות ול ןיא רשא שיא

 ,רשכ בר לגד תחת םתיב תושפנו םשפנ ובתכיו הדעה ךותמ םמצע שורפל איהה הלהקמה

 םתאו ראנימעסה בר לבקנ ונחנאו ונל "הי םולש איהה הדעה יגיהנמ ורמאי םא םגו

 םהל ובאת לא ונלוכל 'יהי דחא שארו תחא הדוגאל יהנ ףא צ"ומו ןייד םכל ורורבת

 לרוג לע םילבוחה טבש חינהלו השודקה ונתרות תעפי ךישחהל םהל עומשל הלילחו

 .המדקהב ח"וא רפוס ןתח) *. ..םיקידצה

 רוסמל ,םימואל דסח םהמע תושעלו םיאריה םע ביטהל הלשממה הצר ם"רת תנשב

 דומילה רדס תא וגהניו םידרחה ינבר וטלשי אוהה יצח לעש ,רנימסה יצח םתושרל

 ידימלתמ קר ד"באו בר תונמל ןיאשר "הי אלש יאנת לע ,לארשי יגהנמב לכה םנוצרכ

 יבר ק"הגה םגו ,טסעפ ריעב דחי םג םיאריה יגיהנמ ופסאנו הרצע וארק הזל .רנימסה

 םוקמ ותואב דומלל רוסאש דחא לוק וטילחהו .חכונ 'יה עוואנישמ םאטשרבלה 'אקזחי

 .(ל"ז ןמדירפ קיזייא רלגה לש ובתכממ ,הוצמ תמחלמ) םיסומכה םימעטמ 'יהיש ןפוא הזיאב

 ןועמש יבר לודגה ןואגה ידימ אציש ארוק לוקמ עטק הזב םיקיתעמ ןינע ותואב

 םיקהל ומזי רשא םינברל שרדמ תיבה תודוא ,ח"לרת תנשב ,אקארק ק"קד בר רפוס
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 שקאפ תרכזמ

 תונפל הרירב ןיאב טלחוהו ,זאהדרינ ריעב תינשו לעהוא ריעב הפוחד הפיסאל

 לעמ רנימסה תריזג תא ריבעיש וינפ תא תולחל "ףזוי ץנארפ, ךלמה לא רשי

 םינקז ךלמה ינפל תוארתהל הדיעו הרחבנ .תווצמו הרות לוטיב ושוריפש ,קרפה

 ןימינב לאומש םהרבא יבר :המכחבו הרותב םילודג ,םש ישנאו םינפ יאושנ

 בר וועל 'ימרי יבר ,לעהאדרסד בר דאסא אדוהי יבר ,גרובשרפד בר (ס*כה) רפוס

 םחנמ יבר ,בילאקד בר טענב 'יעשי יבר ,רווגנואד בר ש"א םחנמ יבר ,להואד

 .5* רטעפ 'סד בר רפוס םייח יבר ,םילהעצד בר ץ"כ

 דוגינב התיה השיגפהשכ טרפב ,ךלמה לצא ןויאר לבקל לקנ ךכ לכ 'יה אל

 קידצה ןקסעה תולדתשהבו הריתי תוצמאתה ירחא קר .תירגנוהה הלשממה ןוצרל

 יברש רפיס ש"א םחנמ יבר .ךלמה ןומראב לבקתהל םהל התלע שטייד קחצי 'ר

 לע ללפתה -- ןומראה לא םכרדב הדובכ הלגעב ודצ לע בשיש דאסא אדוהי

 תועמדמ הלגעה החלחלתנש טעמכו ,וז םכרדב וחילציש ,שילש תועמדב ךרדה לכ

 םינבר א"צ לש םתמיתח םע השקבה בתכמ תא רסמ רפוס בתכה ןרמ .+ויניע

 ירבד םילימ המכ םע השקבה תא הווילו ,ןירגנואב תושודק תוליהק יגיהנמ

 תצע רפהו דסח םהילא טיו תופי םינפ רבסב םיחרואה תא לביק ךלמה .םינונחת

 .ראנימסה

 ינפ לבקל דאמ חמש ינא, :ל"הזב ךלמה ץעיבה ערואמה לע ותושגרתה תא

 וארה זאמ .5 "ילש ןורכזה רפסב םשרי הזה םויה ,ינועמב םילודגה םינברה דובכ

 שרגנ םיכ םיעשר יכ םעדיב ,יניצרה בצמל תונריע רתוי םידרחה םינקסעה

 תולעפמ וזח וכל... :(דל ןמיס םירפוס תורגא) גרבמעלב רשא "לארשי רמוש, הרבחה

 ירומ ם*ינבער וצירשה רשא ,אילטיאו ןעסיירפ זנכשא ץראב תומש ומש רשא עראנימעסה

 הרותב ,םהיפמ התרכנו הנומאה הדבא ,צ"ה םרכ םילבחמ םילעוש רעגידערפ ,ת"וערה

 םירקופהו םירפוכה המה .םבבל רתסב בתכבש הרותבו יבמופב םישיחכמ פ"עבש

 ןיד ,תונימל זנכשא תולהק בור וכפה רשא םה הלא ,םירקוחו םיפוסוליפ םמצע תא םינכמה

 ויחי םלצב ,תוארוה ירומל םדימעהל ,לארשי רמוש םשב םיכנחתמה וזלה ארבחל ןיינה

 םש רכזי אל רשא דע םהינב תא ולדגי הלאה םימכח ידימלת יכרב לעו רקפה ייח םיוגב

 םימימ וניתובא לע ורבעש תודמשו תוריזג לכמ םתריזג השק יכ בתוכה ייחב .דוע לארשי

 ורסמו ןויסנב ודמע ונימע ינבמ םירובגה יכ ,המודכו ןעינאפשו לאגוטרופב םינושארה

 ,ויה םיסונא ןויסנב ודמע אל רשא םהבש םישולחהו ,ע"יז ןדבאו גרהל 'ד תרות לע םשפנ

 םריבעהל םנושלב לארשי יפלא תושפנ תחקל לארשי רמוש תרבח תודמשו תוריזג ךא

 "...סנוא ילב בוט ןוצרב אוה תדה לע

 ירבד 'ס שאר) א"ירהמ תודלותב .(וע בתכמ ,רפוס ןק) ךלמה ינפ יאורמ ויה ולא העבש 3

 יר ,ש"א םחנמ 'ר ,וועל 'ימרי 'ר ,ס"כ לעב ,א"ירהמה : השש קר טרפמ (תישארב א"ירהמ

 ןילקורב) רשא תחונמ 'ס שירב וירבד קיתעה ןכו .טומראיד בר שטייד דוד 'ר ,סלרעפ ריאמ

 'רו טענב 'יעשי 'ר :ולא השש לע ףיסומ (הירגנוהב לארשי תוגלפל) דלוונירג .(גייכשת

 ללגב המינפ סנכל רמייהסדליה ע*רל ונתנ אלש עודי לבא .טאטשנזייאמ רמייהסדליה לאירזע

 ."רנימס רשכ,, דימעהל ותדמע

 .א"ירהמ תודלות 4

 ,םישקוי חפמ הטלמנ ונישפנ םג, : ערואמה תא וניבר ראתמ (וט שורד) תרטק האלמב 5

 םיקמ ,'ה תאריב וחירה הזה םשובכ הארנ אלש טעמכ ,ןמזה תלוביש דגנ ונל אוה המוח
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 רפוס ןמסוז יבר

 לע הלועה לככ לארשי תדע לע ןוסא דוע טימהל םה םילולעו ,לכוי אל טקשה

 הפיסא וארק ז"כרת תנשב ."תדה ירמוש, םשב תחא הביטח ונגריא ןכל .םבל

 יבר ק"הגה תישארב .,לארשי יגהנמו תדה קוזיח ןעמל ,ץיוולהימ ריעב הלודג

 :ןלהלד םיפיעס לארשי לכ לעו םערז לעו םהילע ולביקו ,ןייטשנטכיל ללה

 ללפתהלו סונכל רוסא (ב .םימואל ןושלב תסנכה תיבב השרד שורדל רוסא (א

 .לדגמ םע תסנכה תיב תושעל רוסא (ג .עצמאב המיב ול ןיא רשא תסנכה תיבב

 ראשל םימוד ויהיש ןפואב םיררושמו ץ"של םידחוימ םישובלמ תושעל רוסא (ד

 ןפואב םישנאו םישנ תרזע ןיב תלדבמה הציחמה תושעל רוסא (ה .תותד יסומנ

 עומשל רוסא (ו .םדק ימיב גוהנכ ושעי קר ,םישנב םישנא לכתסהל ולכויש

 ,תסרוקיפא תיב אוהש רחאמ להוש-ראק םיארקנה תויסנכ יתב (ז <רהאק תלפת

 םוש תונשל רוסא (ט .תסנכה תיבב הפוח תושעל רוסא (ח .םכותל סונכל רוסא

 .וניתובאמ לבוקמ רשאמ תסנכה תיבב סומינ םוש וא תידוהי גהנמ

 ,טסעפ הריבה ריעב דוחיב ,םימדקתמה םע רשקב הדמע הלשממהש רכזנכ

 םדי תורמ תחת הנידמב תוליהקה לכ תא זכרל ךיא תוינכת ודביע םשו

 הלודג הפיסא "סרגנוק, סנכל הטילחה הלשממה .םימדקתמה לש םתעפשהו

 ןוגריא לע טילחת הדיעוהו ,תוזוחמהו םירעה לכמ םיריצ םירשעו םיתאממ

 ןמז .תותכה ךבסב תוררועתמה תויעבה לכ רותפל לפטיש דסומ לעו תוליהקה

 ודרח לארשי ילודג .ט"כרת רדא ב"י דע תבט 'א םוימ לחה עבקוה סרגנוקה

 יספמ ולוכ ללכה תא ריבעהל הצע םיקימעמ םיללובתמהש וששח ,הז סנכ תארקל

 ושעי אלש רמשמה לע דומעתש הלשממה תרזע תא ושקבו ,תובא תלחנ הרוסמה

 .תדה תמוחב תוצרפ

 ,הנומאהו תדה תודוסי רערעל הדיעוה חכב 'יהת אלש החיטבה הלשממה

 .לארשי תיב ךותב הנכ לע םולשה דימעהלו תותכה רשפל הדיעוה ןודת רקיעב

 תוצק לכמ םיקידצל סונכ ,תמדקומ הלודג הפיסא םינברה וארק ולסכ שדוחב

 .ז םימי ג"י םש והשו טסעפ י'"ע ןעפא ריעב ופסאנ םינבר םיתאממ רתוי .הנידמה

 התיה ,תואלפנב הנושארב שרד רשא ,רפוס בתכה ןרמ בשי הפיסאה שארב

 .5* הבר היכבו הלודג תוררועתה

 ,םינברל שרדמ-תיב תמקה תא רפהל ךיא התיה וז הפיסא לש לקשמה דבוכ

 ולבק םינש שמח ינפל רבכו ,םימדקתמה לש תירקיעה העיבתה איה וזש םעדיב

 הדערו ליחב ,ודוה םורי 'ה דיסחה ךלמה ינפ םישקבמ לארשי ילודגש תעב ,ק"הותה ןרק

 ןב תא באכ ויתותפש קצוה ןח םייח ךלמ ינפ רואבו ,םשפנ לע דומעל וילגרל םיוחתשמ

 רשא דובכמ עמשנ אל טעמכ !ינומרא תיבב לארשי ילודג תוארל יתחמש ,רמאו ,הצרמ

 ילודגל 'יהש ןויארה לצא ולא םירבד איבמ דלוונירג) ,"םלשורי תולג םוימ םהל השפע

 .(ןוכנ וניאו ,ט"כרת תנשב לארשי

 .בגוע תיולב תורענו םירענמ הלהקמ ,ושוריפ 6

 .כ שורד ילתפנ ינב 7

 .אי שורד תרטק האלמ \8



 שקאפ תרכזמ

 ןיב תועיד יקוליח הברה ויהש תורמל .הלשממה לש התכימתו התמכסה ז'ע

 ונייהד ,רשכ רנימס םיקהל םיכסנ הרירב ןיאבד ונעט םתצקמש תויה ,םינברה

 ורמגו ונמנ לבא ,'ה יאריו םימכח ידימלת כ"ג ויהי לוח ידומיל לע םירומהש

 ןויבצ לכבו ,לארשי תיבל ףגינ ןבא אוה רנימסה תמקהש ןינב בורבו ןינמ בורב

 .תונמתהו הרשמ הזיא םש לבקל הארוה הרומו בר לכל רוסא םגו ,רוסא אוהש

 סמחו המרמ דוש עורזב .שארמ דבועמה תינכתה יפכ התשענ םיריצה תריחב

 םינבר םידרח םיריצ םינומשו הנומש ,סרגנוקל םיריצה בור תא לבקל םהל הלע

 םינוקית יפאוש םלוכו םיללובתמ םבורש םיריצ םירשעו האמ תמועל ,םיתב ילעבו

 .9 לארשיו השמ תדב

 תויהל חפב ולפנש ךיא ,אובל שמשממה ארונה ןוסאה תא ואר םיאריה תכ

 ,דדיה תעורת לוק ועימשה םימדקתמה םתמועלו ;רודה יעשר ינפל םיטמ ו"ח

 שדוק םע ישאר לע עוספל ,ו"ח הרותה דובכ ליפשהלו תודרל ול וניוקש םויה הז

 .המכ הז וויא רשאכ

 םררועו ,הלכשהה רש ,הלשממה םעטמ סנכה תא הכרבב םדיק סרגנאקה תלחתהב

 עיצה םגו ,םולש ךרדב רפס-יתבו םיקלא-תדובע ינינעב םירשי םירדס תושעל

 .הדיעוה רדס ךלהתי פ"עש םיקוחה םהינפל

 תאו םירדסה תא ןיכהל ,ךכב המ לש םירבדב ורבע תונושארה תועובש

 תא וארק תונכהה רדס וליכ רשאכ .המודכו תונקתה תועצהל םישורדה תואחסונה

 רפסמ ץראב דחא םוקמב אצמהב, :ןושארה ףיעס .םירחבנה ינפל תונקתה תעצה

 ,יח לכל דעומ-תיבו תסנכה-תיב תונבל םהילע ,הדעל תויהל וצפחי רשא םידוהי

 1 "רפסה-יתב לכ טפשמכ רפס-תיב דסילו

 יתשרדש המ> : ובבל םותב זא בתכ רפוס ילתפנ 'ר .(י"ש 'יס ח"וא) קיש ם"רהמ 'ושת 9

 שיא רוחבל ןמז עיגה רשאכ ,ק"פל ט"כרת תנש תודלות 'פ ק"שב ב"ק הפ 'ה להק ררועל

 ודעוותי רשא םישנא םירשעו םיתאמה ךותב 'יהי רשא ,טאדימוק ארקנה זוחמה לכמ 'א

 רשא םידוהיה לכל םיעגונה םיניינעב תונקת ןקתלו ,הנידמה ירשמ ןוצרו הדוקפ פי"ע

 יתממורו יתלדג םינב ,רביד 'ה יכ ץרא יניזאהו םימש ועמש רמא 'יעשי :ונתנידמב

 םינב רביד 'ה יכ ,ונניינעל םויה שרדנ ותחכות יכ יתובר אנ ועד ,'וגו יב ועשפ םהו

 םהו ,םילוג ונייהש םוקמב תוריח ונל ןתנו לארשי ןרק םירה 'ה יכ ,יתממורו יתלדג

 הדוקפ ןתיל הנידמה ירשמ ושקבו הרותה לוע קורפל וצר םישדחה תכ יכ ,יב ועשפ

 םיבתכמה י"ע ר"העבו ,'ח שורדב ליעל יתראבש ומכ םידוהיה לכל תושדח תונקת תושעל

 חולשל ומיכסיש תומוקמ בורב תערצה התשפש גואדל שי םישדחה תכה וחלש רשא

 םיתיחשמ ויה יכ ,םיתיחשמ םינב "יעשי רמא ז"עו ,םישדחהמ דחא הפיסא םוקמל

 הכל םירמוא םישדחהו ,םירבע הנחמ לכב טעמכ עמשנ המחלמ לוק יכ ,םירחא תומוקמב םג

 םיכסמש ימ דחוש םינתונו ,ונילובגב אצמנ רקי ןוה יכ דחא רשקב ונמע תויהל ונתא

 םשמ אצי ילוא םישדחהמ ויהי םירחבנה בור םא םיפצמו ,םישדחה תכמ שיאב רוחבל

 (תבכר) ןהאבה לע עסונש ימ תבש ללחמ ארקנ 'יהי אלש מ"דע ,םירוסיא המכ לע רתיה

 .(בי שורד ,ילתפנ ינב) *...םיגהנמ המכ לטבלו ,המודכו

 ריעהו ,םהיתונקתמ םיפיעס המכ קיתעמ (טש 'יס ח"וא ש"מרהמ 'ושת) קיש השמ יבר 0

 תחא ריעב להקה ידיחי לכש רמאנ (א .הרות תעד ותעד רתא לע םהילע



 רפוס ןמסוז יבר

 לבא ,ןכ ןידה תחא תכ םה םא הרות ןיד פ'ע םג הנה .תחא הדע תויהל ןיכירצ
 אוה לעגרואו ,ב"יכו להוש ראקו לעגרא םע הלפת תיב םהל שי תושדח יבהואש ריעב

 ךרע הז ונינפלש רודב ויה רשא םילודגה םינואגה הזב וכיראהש ומכ לארשיל הבעות

 רהאקה ןכו ,ס"תחב כ"ג ראובמ תצקמו ,תירבה ירבד הלא 'סב ראובמכ הנש 'נמ רתוי

 הזו ,תומואה ראש תולפת יתבל תומדל םהינזחו םהייונישו םהינינע ןישועש ןלהוש

 שיא ןיאו ,םינחמה תלוחמ 'סבו ז"עמ א"יפב ם"במרב ראובמכ הרות ןידמ ונל רוסא

 ראובמכ הריבע ירבוע ידי עייסמ םושמ הזל עייסל יאשר ובלב 'ה תרות רשא ילארשי

 םירשכה םילארשי הברדא תחא הדע תויהל ןיאשר ןיאו .ב"יכ ע"ושו ם"במרב ד"כב

 ינואג ונל ורסא רשא הלפת תיב םהל ושעו ודמעש ןויכ ה"אלבו ,םהמ דרפהל םיבייוחמ

 לוזגל םיצור םה ךיאו תרחא תכל השענו לארשי ללכמ םה ושרפ רבכ שפנ יחונ םלוע

 םניאו הנומאב תרחא העיד םהל שיש א"נב םע תחא תכל תויהל וניתנומא תיישפח ונממ

 .םהלש תכמ

 .הדעה שארל תויהל םירחבנהמ תויהל לכוי דחא לכש רמאנ (ב
 אוה עדניימעגסוטלוק תדע שאר תילכת הנה ,הרותה דגנו תילכתה דגנ אוהו וניא הזו

 תויהל ןיכירצ הנומאו תד ינינעל י"נב יכרצו ,ןיכירצה םייתדה םינינע לע םייקלו רשאל

 םייקלו רשאל שאר אהי התוא םייקמ וניאו ת"הע רבוע רשא שיא ךיאו ,ק"הרות תד יפ לַע

 קספ שוריפבו .ל"זח ירבדב ראובמכ ש"כ אל וריבח ייח לע סח אל וייח לעש ימ ,הרותה

 ןכו העשר םושמ םילוספה ריעה יבוטו ישאר ןיב בישוהל רוסאד ז"ל 'יס מ"וח ע"ושב

 ירבועו תותבש יללחמ ת"הע םירבועש םישנא רעטכיר סעדישו ןעטנעדיזערפ בישוהל ןיא

 'ה יאריו ליח ישנא םעה לכמ הזחת התאו הרותב שרופמ בותכ אלמ ארקמו ,תוריבע ראש

 תז אולה ,לארשי יגיהנמו םיטפושל תוריבע ראש וא תופירט ילכוא םישנא אהי ךריאו..

 .פ"עבשו בתכבש הרותה דגנ

 .םהירחא הנעט ןיאשו וטופשי םהש "רעטכיר סעדיש,, קוח ונתנ (ג

 םבל ןודזב םא ףאו ,םנוצר יפל וטופשי הרות חיר םהב ןיאש םישנא תאזכ עמש ימ

 ע"ושה יקספב ה"כו ם"במרה קספ ןכו ס"שב ל"זח ורמאו ,הנעט םהירחא ןיא ועישרי

 ה"הו ת"לב רבוע םכח דימלת וניאש אלא ןוגה וליפאו ןוגה וניאש ןייד הנממה לכ 'ח 'יסב

 תד ינינע לש םירבדב וליפאד ץקושמו בועת רתויהו ,הבצמ םיקה וא הרישא עטנ וליאכ

 .םודס תאטח הז אולה ,הרותב העידי םהל ןיא םא ףאו וטופשי םה תווצמו הרותו

 לכד ראובמ 'ג "יס מ*וח ע"ושבו ,םהילע םודס תקעצכ הקעצה הלודגו עגר ומכ הכופהה

 .םימכח ידימלת ויהי ד"בב םיבשויה

 ראובמה ןידה דגנ הזו .םהיטפוש ינפל דריל ךירצ ברה םגש קוח ונתנ (ד
 אוה םא ד"ב ינפל וליפא ןודל ךליל ךירצ ח"ת ןיאש הקוספ הכלה ויס 'ז 'יס ע"ושו רוטב

 דובכ םיזבמו םשה יללחמ המה סערגנאקה יקקוחו ,ולאכ םינייד ינפל ו"קו ונממ ןטק

 .םימכח ידימלת תוברל ארית א"ה תא ורמא ל"זרו הרותה

 ראובמו רמאנ רבכש המ דבלמ הנה .עדניימעג םעדנאל היהיש רמאנ (ה

 יקוחבו ע*וש ינידב םינאממ םהש שמשה דגנ ןכ ורמא רבכו םמצע ינפב תכל םהש הלעמל

 ודחאתיש םיטפשמ ונתי תחא הנומא תכש תאזכ אצמנ הנאו ,םהלו ונל המו ל"נכ לארשי

 ןיא רשא םישנאל ונישפנ ינינע רוסמל ןיאשר ונא ןיא תאז דבלמ דוע ,תרחא הנומא תכל
 ,רשכ אוהש וב ןיעדוי ויהיש אקווד ןניעבד ל"מיק ט*יק "יס ד*ויבו ,םהב םיקזחומ ונא
 .םלועל האנהו םהל האנה םיעשרל רוזיפהד ל"זר ורמאו

 ם"צמרב ל"מיקש הלעמל רומא רבכ הנה .םינש שלש לכ םערגנאק וארק ו
 .םיעשר םִע ןידב בשיל ןידה ןמ ונל רוסאד ע"ושבו ןירדהנסמ ב"פב

 ןמו לכשומה ןמו ןויסנה ןמ ונל רוסא הזו .ראנימעס השענ תויהל וארק (ז
 םהב ןיא ראנימעסה יתבב םידמולהמ םלוכ וא םבורש ונל דיעמ ןויסנה הנה ,הלבקה

= 3% 



 שקאפ תרכזומ

 יפ לע ולהנתיו, םידחא םילימ דוע הנקתה לע ףיסוהל ועיצה םידרחה

 !*ךורע ןחלשב םינידה

 ןיא, דחי םג ומערו םלוק ונתנ םימדקתמה ,םידדצה ןיב הבירמה הצרפ זא

 ! "ןיקספב הלחנו ךורע ןחלושב קלח ונל

 םה ,א"מרו ףסוי תיב לע ןעשנ לארשי תיב לכ יכ ,הרמ וקעצ םידרחה

 ןחלושה תא וזיב םהלשב םהו ,דוי לש וצוק הזמ רתוונ אלו ,ונימי ךרואו ונייח

 הכו ,ונל שודקה לכ לע זוב וכפש ,ל"זח ירמאמ תא וניג ,םהירבחמ תאו ךורע

 .םימי העברא תוגלפמה יתש ןיב הכרעמה הכשמנ

 ףוריח עומשל הנעלכ םירמ ,תחפסכ לארשי ילודגל םישק ויה הלא םימי

 םהיפמ אלא םימעה תותד ינבו םיוג לש םהיפמ אל ,ונל שודקה לכל ףודיגו

 ,תועמוש ךכש םינזאל יוא .ל"ר םיתיחשמו םיערמ ערז ונירשב וניחא לש

 לארשי ללכ לע ףיכאהל םיצור םידעומו תותבש יללחמ םיקירו םילק םיללובתמ

 םירבאו םירתב רתוול תומדקתהה תטיש תא תורוד ירודמ הרוסמו הרות ירמוש

 יכב וכב םישודקו םישישי םלוע ינואג ,יניסמ הנותנה השודקה הרותמ םימלש

 תוילג לוע תחת םידורמו םידובא המה ו"חש םבשחב ,שפנ תמגעו רעצ ךותמ בר

 ימיב טסעפ יקושב יתיכב רתוי הברה, :רמא קיש השמ יבר ,םימדקתמה לש

 !"באב 'טב יתיכב רשאמ סרגנוקה

 םוי ,תירגנוהה תודהי ימש לע הנעלכ הרמ םוי 'יה הז ,טבשב ב"כ םוי

 ותואב ,הירורעשל ץק השענו דונה העקפש םוי ,תובבלה ודרפתנו םיטבשה וקלחנש

 דעצש םעדיב ,סרגנוקה ירבחל ףרוע ונפ םשפנ תריסמב םישודקה וניתובר םוי

 תויכזה קלח תא דבאל םילולע םהש םעדיב ,הלשממה ירש ןוצר דגנ אוה הז

 תוכז םהל ןיאש הרות תעדב וטילחה תאז לכב ,התע דע שפנ ףרחב םדעב ומחלש

 תומוחה ןמ ץוח *תדה ירמוש, תדע ואצמנ תחא העיספבו ,סרגנוקה ישנא ןיב םויק

 םימב םיאצמנ ,לודגה םיב ץוצר הנקכ םיפצ םה ,תירגנוהה לארשי תסנכ לש

 .םורמל םהיניע םילותו ףוס םהל ןיאש

 ןיאש ,םירחבנה בור תטלחה תא רסמ שאר בשויהשכ דמעמ ותואב הז עריא

 ,דאסא אדוהי יבר ,םלוע ילודג לש םתונלבס עקפ זא .,ךורע ןחלושב קלח םהל

 רשא שיאה רורא, הרמ קעצ ,וועל 'ימרי יבר .וידגבב העירק ערק הרובחה ינקזמ

 םוי השק, רמאו הכב קיש השמ יבר !"הלאה םיאטחה םישנאה בשומב הפ בשי

 אל !ילא 'הל ימ, לודג לוקב קעצ רפוס בתכה !"וניקלא תיב תפירשמ רתוי הז

 !*יפ ומל די םישא אלו דוע קתשא

 אלו ועדי אל םגו ,תותוועמו תורז תועידו תונימ תצקמ םב קבדתי תוחפה לכלו םימש תארי

 םה םיבר ראנימעסה הליפה םיללח םיבר ז*יעו ותימאל ןיד איצוהל ארטימלו לקשימל וניבי

 תונכסל םיעגונה םינינעב םאו ,ןויסנה ונל דיעי ז*כ ,ןירומו הארוהל ועיגה אלש םהידימלת

 וניא בור וליפאו הנכס םוקמ ראשו יוטנ ריק תחת תכלל רוסאד ורמאו ונל ורסא ףוגה

 ןאמו ןיפס ןאמ ריתי ימ 'ה תרותו המשנה תנכסב ו"ק ארוסיאמ אתנכס ארימחו ליעומ

 ...דואמ ךשפנ רומשו ךל רמשה ריהזמו דמוע ארקהו תאז ריתהל בישח

= 01. == 



 רפוס ןמסוז יבר

 ,שאר בשויה תאמ רובידה תושר שקיב ,שטאקנומד ברה רפוס םייח יבר

 תכב ץפק ,תאז ול הנתינ אלשמ םלוא ,תונוברדכ םירבדב ובל ןופצמ תולגל ידכ

 ימ לכ, : גי תולוק ילוקב ארקו וילעש ויד לש קובקבה ךפהנו ,ןחלושה לע לודג

 ףרוע לארשי ילודג ונפ ךכ !"םוקמה תא דימ בוזעי ובבלל עגונ 'ה תבהאש

 .דימתלו תחא סרגנוקה ישנאל

 תמחלמ תא םוחלל וקזיח והער תא שיא ,םתרמשמ לע ןתיא ודמע ץוחבש ולא

 חפקל ודיב תושרה רוזחל שקבמה לכו, (דמ הטוס) הנשמה ארק קיש ם*רהמה .'ה

 ! רדג ץרופ וניניב אצמי אלו ,םיעשרל סונכב קלח ונל ןיא !*ויקוש תא

 ףטעתה ,לכוי אל טקשה ,צ"ה תאנקמ ותתר וירבא לכש ,רפוס םייח יבר

 רבד תא לודג לוקב דיגה ,הריבה םאב בוחרה תמב לע םמוקתהו י:ותילטב

 ירעמ תושודק תוליהק ירע לכמ םידוהי ,דמעמ ותואב ףסאתה לודג להק ,'ה

 לכמ םירחוסו ,טסעפ ריע יבשות םידוהי ,םלרוג תא תעדל ואב רשא הנידמה

 ברש ךיא ,עמשנה תא תוארל ואבו וצר םלוכ ,הריבה ריעב זא ואצמנש הביבסה

 לש םלרוג לע הרמ קעוצו ,תוימוה שארב ארוק תצייוצמ תילטב ףטועמ דחא

 הרות ןידכ ושעש םינואגה תטלחה תאו ,סרגנוקה תדיעוב ךתחנש םידרחה

 שרד .םיפלאל דע לדגו ךלה להקה ,ויתווצמו םשה יאנוש םהיחא לעמ דרפיהל

 ןואו המרמה תא שדוקה להק ינפל הליג ,ףרה ילב תועש עבראכ םייח יבר שרד

 להק תא םתשרב דוצל שארמ ודביעש תוינכתה תאו םיריצה תריחבב השענש

 .תונוטלשה תרזעב ,לארשיו השמ תד לע םישדק ןאצ תא ריבעהל ידכ לכה ,םימתה

 ריעה ,ומואנ תא ךישמה ,לכ ינפמ תח ילב ,ולוכ ריעה תא םיערה קזח לוקב

 סרגנוקה םייתסנ הזבו ,םידוהי אלו םידוהי םוקמה ישנא וססות ,תחקרמכ התשענ

 .תדה ירמוש ירבחל

 ולא ,הכרעמהמ ורזח הרותב םילודג םהיניב םינבר םישולשמ רתויש םגה

 ירמאב תובבלה ךכרל םדיב הלעיש וויק ,שאונ ורמא אלו ןידב םינותמ ויהש

 ורתיוו םהמ המכו ,הנימי םתפקשה תא וטי םינונחתבו הקד הממד לוקב ,רפש

 תוריסמבו חורה ינאשתו, : (טיק 'ע םירפוס תודלות) אדבועה רפסמ ומצעב רפוס םייח יבר 1

 ויה רשא ,דעווה תיבב ןחלושה לע טוידהכ תחא הציפקב ףטועמ יתייה יפוג לכ תוחוכ

 םיפוריח לודג שער לוקב יתעמשהו זוב יתכפשו ,םירחבנה לכ המש םיפסאנ םיבשוי

 'יה אל יכ ,טרפב שארלו סנל דמועה שיאה לעו ,ללכב םהילע ארונ ףצקבו המיחבו ףאב

 ,ללכב ןוא ילעופ םישיאה ןמ םש הארנ רשא תוזעהו תופיצחה לדוג דוע לובסל רשפא

 הרובגה םע עורזה ול רשא ,דעווה תיב לכ לע שארלו סנל דמועה םבג לע רשאמ טרפבו

 ,לארשי תיב ישודק ינואג ינקזב תודרלו לושמל ,וחור לע הלע רשא לככ הקזח דיב תווצל

 ועונש טעמכש דע לחשכו יראכ יחור תמהנמ יתגאשו ,ישפנו יפוג תוחוכ לכ יתפסאו

 אציו ןאכד ובשומ םוקממ םוקי 'דל ימ :אלמה תיבב יתארק רשא לוקהמ םיפיסה תומא

 ןוא יקוח םיקקוחה ,ויחישמו 'ד לע םיצצולתמ דוסב דחיב דוע בשי אלו הצוחה סוניו

 "...האריה שרשלו הרותה רוקעל תומלצ ירדס תושעל

 םויב ,וינבל ריהזמ 'יהו ,ןמז ותואב שרוד "הש תילטה ולצא רמושמ 'יה ןמז ותואמו,> 2

 ודפסהב ,רפוס נ"רגה ןושל) *רוהטה ונוצר השענ ןכו ,תילט ותוא םישבול אהי ותדוקפ

 .(ילתפנ הטמ ,ויחא לע
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 שקאפ תרכזמ

 ינידו הרותה יקוח לע ורבעי אלש ,תוחפה לכל הפ לעב החטבה םהל קיפסתש

 אלו וענכנ אל ,הדבכ הכרעמב ודמע לארשי ילודג לש םבור לבא ,ךורע ןחלושה

 ףיקשי דע רוחא תגסל אלש םהיניב קזחו ץימא רשק ורשק ,םהיתועיד ופילחה

 .םשפנ תרצמ םצלחיו ומע ינעב 'ה אריו

 רשא לככ תונקת קוקחל םדיב התלע יכ ,ערואמה תארקל וחמש םימדקתמה

 יאושנו לארשי ילודג םישימחמ רתויש םגה .החוצו ץרפ ןיאב ,םחור לע הלע

 הליחתמש טרפב ,ביתכ תוטהל םיבר ירחא ,םהל תפכיא אל הדיעוה תא ובזע םינפ

 שי אליממ ,תועיד בור לבקל םמצע תא ודבעישו םיריצה ופסאתנ ןכ תעד לע

 וז תקדוצ הנעט הריכה ןכ םג הלשממה .ולוכ ללכה לע סרגנוקה יקוחל ףקות

 .תוכלמ לש אקנפשוג תא ןהילע הנתנו

 אצמנש םוקמ בושיו ריע לכל סרגנוקה רבד האצי תיקוחה הרודצורפה םותב

 הפוימ ריצ חולשל הליהק לכ לעש 'יה בתכמה ןכות .הנידמה לכב ידוהי ץוביק

 ידכ סרגנוקב ושדחתנש תושדחה תונקתה תא לבקל הנכומ רשא הליהקה ינבמ ,חכ

 ביצקת ולבקיש רשאב םענוי םיעמושהלו ,תיצראה הלהנהה תריחבב ףתתשהל

 ; תישאר ,םשנוע לע ואובי םיברסמהו ,סרגנוקה לש תיזכרמה הכשלה תפוקמ

 ןרק, תפוקמ םיינע ינב ךוניח דעב הרזע ולבק רשא ולא לכל הכימתה קספות

 יקוחב הדירמכ בשחת סרגנוקה ישנאל םתורבחתה יאש ,תאז דועו ,"רפס-יתבל

 !וקחו ךלמה רבדל םיברסמש ןויכמ ,תוכלמה

 ולא .הארונ הירורעש התשענ לארשי תוליהקבו ואצי םיבתכמה תחלשמ

 תונהיל ידכ םיליאמשמ ולאו ,הרוסמהו הרותה לגדל ןמאנ ראשיהל םינימיימ

 .תובא תרוסמו תלחנ ,ע"ושה ןברוח ןובשח לע ךלמה גב תפמו רשב לש הפוקמ

 ורמאנ םירקבל םישדח םויה תונותעב םגו ,תופוכת ואב הזל םימוד םימויא

 .םהירחא םיררגנהו סרגנוקה ישנאל ריהזמה דיתעהו םידועיה ונשנו

 ףכה תא עירכהל המב תורשפאה ספא ,הנעמ 'יה אל םינברה לש םהיפב

 טומ 'ה ןתי אל /ה תעושי תא וארו ודמע ,םעיגרהל םא יכ ,קדצל םינזאמ

 תונרק תוממורב וארתו עגר טעמכ ובח ,םשפנב םימחולה םישודקו םיקידצל

 | .םיקידצ

 ןאכ ואצמ ביר ירחרחמו םיזחופהו םילקה ,ולא םישק םימיב ןולקו זוב ועבש

 ומד תא ץוצמל םהל רשוכה תעש ,םהיתונובשח תא ארתאד ארמהמ תובגל םוקמ

 וברה ולא םלוע ידוסי יקידצ םיפדרנה יכ ,הבוטל 'יה הז לכ ילואו ,ברה לש

 .םתורצל יד רמאיו םיינעב 'ה ףקשיו אריש םימכ בל וכפשו הליפתב

 האירקב ,הנידמה ילודג לש תומיתח םע *ארוק לוק, כ"ג וחלש תדה ירמוש

 תיב יתמב לעמ ושרד םיקידצה םינברה ,םישפחה תדעל ךרב עורכיל אלש השודק

 םאר תופעותו בהזו ףסכ יליאל תוחתשהל אל ,תדה דעב םוחלל תופוצר תויסנכה

 ,15 היתוצמו הרותה םויקל ןוסא םיטיממה ,םיללובתמה לש

 אל !יתובר אנ ועמש, : ןלהלדכ ל"רת תוכוסה גחב ותליהקב שרד ל"צז רפוס ילתפנ יבר 3

 ונילע בויחש םיעידומו םישדחה תכמ םישאר וחלש רשא םיבתכמה תא םיזירז 'יהנ
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 רפוס ןמסוז יבר

 רשא םוקמ הנידמה ירע לכל םינואגה םינברה וחלש רשא בתכה ןגתשפ

 :םש םידוהי

 .ימע ךרדמ לושכמ ומירה .ךרד ונפ ולוס ולוס

 ועגריבנעבעיזו טרגנואב רשא יה םע תולהקמ

 .םכמולש הוצי יה

 הזמ ושרד םינהכ תרותבו ,ךער םד לע דומעת אל התוצ השודקה הרותה

 ,ךער םד לע דומעת אל םעטמ ול דיעהל בייח ןוממ תודע וריבחל עדוי וליפאש

 קזנ ףעתסי ונממ רשא עשפ רבד לכ לע רמאנ ךער םד לע דומעת אלד הזמ ונדמל

 תשרה הארנ םא םג המ םימודמה םינינקב כ"או ,ליצהל ונחנא םיביוחמ ונירבחל

 תרותמ םינימאמ ינב םינימאמ הלא 'ה םע חידהל תורקי תושפנ דוצל השורפ

 רצונ לכ ןודאמ העובשו תירבב התוא ונלבק רשא ונתשוריו ונקלח ,תואבצ 'ה

 תאזה תעכ שירחנ שירחה םא .םימולהמל םפוג ונתנו םשפנ וניתובא ורסמו

 שקובי ונידימ םמד אלה םהל ןמטנ רשא וז תשרב ודכלי אלש םישנאה ריהזהלמ

 םיקהל יניס רהמ ונחנא םיעבשומ ונלוכש ונישפנב לעמ םישנ יכ הזמ רתויו ,ו"ח

 סערגנאקה יקוח אנ ועמש 'ה םע ,ונילוק םירנ רפושכ ןכלו ,תואבצ 'ה יקוח

 רוא םהל החרז אל םהילע ומיכסהש םישנאה תיברמ רבעה ףרוחב ודסיתנש

 רשא םיברו הודמל אל םתודלימ יכ םיעטומו םיגגושכ םהו השודקה 'ה תרות

 .תאזכ םישוע ויה אל הרותה תא םיעדוי ויה ולאו ,םהירחא וחדנ םלסכ בהז

 ץבוקהו דוסיה אוהש ךורע ןחלשב ורפכ ומב ,טשפתי עפצ שרוש המהה םיקוחהו

 וצר אל (םינברל רנימס) "שיניבבאר שיאזאמ, םגו ,השודקה הרותה יניד לכ

 םיבבוס המהה םיקוחה תיברמו ,םתעד יפכ שמשל םילוכי המה הזבש אל םא דסיל

 .ו"'ח ץראה ייוג לככ היהנ ןעמל לארשימ הרות חיכשהל קר

 ילוא יכ ,תושדחה םיקוח םילבקמ רשא להק ךותב 'יהיו ונחולש 'יהי רשא שיא רוחבל

 אוה ונוצוש ה"רי ךלמה תקדצ ונעדי ונחנאו ...רחא םוקממ םידוהיל דומעי הלצהו חור

 םיקוחה לבקל בויח 'יהיש קוחה ןתנ אל קפס יתלבו ,הרותה םירמשמ ויהי לארשיש

 רשא םישנא לע תואה ךכ ...םלבקל םילהובמ "הנ אל כ"עו ,ולבקל ץפחש ימל קו

 ואב רשאכ דימ םיזירז םה ,םירחא ינפמ םישוב ויה קרו החמשב םיקוחה לבקל םיצור

 קוחר םבל רשא םישנאה ןכ אל לבא ,םלבקל אוה ךלמה קחש םיעידומ רשא םיבתכמה

 םיריהזמ םישודקהו םינואגה יכ טרפבו ,הלצהו חור אובי ילוא םיפצמ ויהי םישדחה תכמ

 םיחרכומ 'יהנ ולח םאו ,םישודקה תצע עומשל ונילע בויח ונחולשב ךלי רשא שיא רוחבלמ

 םירסומ ויה םישודקה וניתובא יכ ,הזה םד וכפש אל ונידי רמול ונידיב 'יהי פ"כע םלבקל

 ,ךדואמ לכב 'ה תא תבהאו ע"מ םייקל ונילע בויחו ,הרותה רומשל םירדג תושעל םשפנ

 ינב דומלל עויס דנאפלהוש תועממ הנש לכב ונל 'יה יכ דספה ונל 'יהיש ונעדי יכ םג

 םישנאמ ארינ אלו ,םישדח תכמ םירשה םיעידומש ומכ דספה ונל אצי תעכו ,ונריע יינע

 ירש יניעב וניחיר תא םתשאבה רשא טופשיו םכילע 'ה ארי ,ורמאיו ונידגנ ומוקי רשא

 ייהת ךלמה תעבטב םתחנ רשא םיקוחהש ,םשה לוליח םישוע ונאש ורמאי יכ ,ה"וא

 ימ םירמוא 'יהי ה"ואש םשה שודיק "יהיש הברדא יכ ,םירבדהל עומשל ו"ח ,םידרומ

 עידומ ינא דחא רבד קרו ,םישודקה םתובא תנומא קיזחהל םשפנ םירסומ רשא 'ה םעכ

 .(ג שורד םירפא תיב) "...'ה דובכל קר 'ה תמחלמב וניתנווכ לכ 'יהיש םכילא
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 שקאפ תרכזמ

 ,ןאדנאלב רשא םילודגה אפורייא ינבר לכל סערגנאקה יקוח ונחלש רבכו

 ,גרובמאה ,גרובנעפפאששא ,גרובצריוו ,איולסערב ,אנאטלא .טרופקנארפ ,זיראפ

 ,רעטסנימ .ןילבול ,גאאה ,יוקארק ,םאדרעטאר ,םאדרעטסמא .איושראוו ,גארפ

 ,םתודע ונתנ ןמזה ינואגו םילודג הברה דועו .קעביל ,ןיללאק ,ןעזאפ ,אדלופ

 םיחנומ םינואגה תודע תעכו ,השודקה וניתרותל ומנה םידגנתמ סערגנאקה יקוח יכ

 ,לכו לכמ סערגנאקה יקוח ה"ריקה ונינודא רפי רפה ילואו ,ה"ריקה ונינודא ינפל

 םיביוחמ ונחנאש ונילע הוצמ אוהה םויקב ןיא הנה ,םויקה םהל ןתי םא םג ןכא

 הנתנש (םואיגעליפירפ) תושרו תוריח לכ ומכ םה קר סערגנאקה יקוח םייקל

 וניא הצרי אלש ימו איהה הרבחה ינבמ תויהל לוכי הצריש ימ תחא הרבח ינבל

 .הכותב תויהל ביוחמ

 קירטסיד,ל םישנא רורבל םהמע םיפתתשמ [ונייה ול] ונחנא יכ ועד ךא

 ,סערגנאקה יקוח ונילע םילבקמ ונאש הזב םידומ ונייה רבכ ירה ?"ןעטנאטנעזארפער

 ךורע ןחלשב רפוכ סערגנאקה יקחב הדומה לכו ומב םידכולמ ו"ח ונחנא בושו

 ,קלח ול ןיא השמ תרותב םגו הפ לעבש הרותב רפוכ ךורע ןחלושב רפוכה לכו

 הריבע רבועש ימ המוד וניאו ,תובא תכסמ שיר תוינשמ 'יפב ם"במרב ראובמכ

 אוה רשאכו ,הב הדומ וניאש ימל רומג לארשי ןיידע אוה הזש הואת תמחמ תחא

 .םירבחמה לכבו ןילוחד ק"פ ם"במרב תוינשמה 'יפב ןכ םג

 וניתובאמ השודקה הרותה ונלבקש ךרדכ ידוהי תויהל הצורש ימ לכ ןכלו

 לבקל ןיאש םג המו ,םהה .(תוריחבב) ןעלהאווב ללכ ףתתשי אל וניבר השמ דע

 ןעלהאווב ופתתשי אלש ויחא שפנ םג ליצהל קזחתי דחא לכו .םלצא תונמתה םוש

 הנוכיש ימ לכ (האחמ) טסעטארפ ומתחת הז ירחאו ,תונמתה ולבקי אלו םהה

 םיקתנמ םהש סערגנאקה יקוח ונילע ןילבקמ ונא ןיא יכ רישע וא ינע ידוהי םשב

 וללכנ תדה ינינע יכ ןעיו ,ךורע ןחלשה לבקל םינאממו השודקה וניתרות יקוח

 לצה הזבו המהה םיקוחה לבקל ונל רשפא יא ןכל וב ורפכ םהו ךורע ןחלושב

 וליטיש תואצוהה תוברמ םכמצע וליצת םג ,םכינב שפנו םכיתשפנ תא םתלצה

 דיספהל אוה לקנ רבד אלו ,ךער םד לע דומעת אל רמאנ הז לע םגו 'ה םע לע

 םירדס ןקתל דעומ חקנ ה"יא אוצמ תעלו ,וילע הסח הרותה רשא לארשי לש ןוממ

 אובי ומוקמ לע שיא לכ ןעמל השודקה וניתרות ישרש יפ לע לארשי תולהקל

 .םולשב

 יקוח יקקחמ לוקמ וצרעת לאו וארת לאו םכתבצחמ רוצ לא וטיבה 'ה םע

 חטבי רשא רבגה ךורב רמאנו ,ונל םדא השעי המ וניתרזעב 'ה יכ סערגנאקה

 .1+וחטבמ 'ה היהו 'הב

 ךלמה ינפ תא םעפה דוע רחשל דחא הפ טלחוה הנושארה םינברה תפיסאב

 ל"רת רייא שדוחב .םינברה ינקז תא דביכו םייתדה ןימיל דסח הטה רשא ,דיסחה

 לע םירואיב םש ףיסוה רפוס םייח יבר .(ה "יס ח"וא ב"ח) םייח הנחמ ת"ושב אבוה 4

 .ארוק לוקה תונושל
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 רפוס ןמסוז יבר

 ןרמ תושארב לארשי ילודגמ םימסרופמ םינבר השמח .ךלמה לצא ןויארל ולבקתנ

 םחנמ יבר הרובחבש ןקזה 'יה םירבדמה שאר .ךלמה רצחב ודמע *רפוס בתכ,ה

 תא ךופשל ול ןיכה רשא ומואנ תא ליחתה םחנמ יבר .רווגנווא לש הבר ש"א

 היכבב ורוביד תליחתב ץרפ רעצ בורמ םנמא ,םידרחה 'ה תדע לש םבל תורירמ

 יבר ששואתהו ,רבד רשפ עדי אל ךלמה .םירורמת םינקזה לכ וכב ותא ומעו

 סומחל םירמוא םיללובתמה וניחא ,ונידמחמ תיראש השודקה הרותה, :ןעיו םחנמ

 ופרח הרובע רשאו ףלא-תונש הז ונגרוה הילע רשא הרותה איה ,ונתאמ

 תאז וניתלוגס !יובאו יוא ,תובר תורצ ולבסו תורופס ןיא םימעפ םשפנ וניתובא

 אנ העישוה הנא התעו ,בקע ונילע ולידגה וניחא רשא ירחא ,הלודג הנכסב איה

 ."! ךלמה ונינודא

 לע רבדיו .שישיו דבכנ בר בלמ םיאצוי םירבדה עומשל דאמ רעסנ ךלמה

 השעי אל דרפסב רשא האיציזיווקניאה השעמכ ,ותחת לאו וארית לא, :םבל

 ןיאב ותד יקוח יפ לעו ותנומאב תויחל םעו םע לכל הנותנ תושרה ,יצראב

 "ה אל זא םנמא .י*ךלמה רצחב זא םידוהיה ולחנ לודג דובכ ,"רבד םילכמ

 הלשממ הל התיה הירגנוה תנידמ יכ ,םידרחה תבוטל עירכהל ודבל ךלמה דיב

 רושיא לבקל ךכ רחאו םדוקמ טילחהל 'יה (םירחבנה תיב) גאטדנאלה לעו ,הלשמ

 .ךלמה תעבטב

 ,רצב הרזע ושיגיש ,לבת ינפ לע רודה ילודג תא וקיעזה םינברה ילודג

 לומ תלעותל 'יהיש המ ,דובכו ןח ירבדב תדה ירמוש לש תונקתה תא ורשאיו

 תאו םיאריה לש םתדמע תא וקדצו ןהידע ונתנ םילודגה לכ .הלשממהו ךלמה

 .15 םשפנ תוריסמ

 בצמב ,רעצב םיורש םידרחה תולהק םע הנידמה ילודג ויה שדוח ב"ימ רתוי

 וא הדבכה הכרעממ ןוחצנב ואצי םא ,רבד לופי ךיא ועדי אל ,דמועו יולת

 .'ז םשפנ יביוא ילגרל דודש ולפי ו"ח

 הנהו. : י"במל ב*ל ךיראתב ,ןויארה תואצותמ רפוס םייח יבר תא עידוה ש"א םחנמ יבר 5

 "יה הנהו ,ה"ריקה ונינודא ינפל ונל 'יה רשא (ןויארה) ץנעידאהמ עמשנ קפס יתלב רבכ

 כ"א רורב .(חכ רפוס ןק) "ונל חיטבהו תופי םינפ רבסב ונתוא לביקו לודג דובכב

 .הזב הגש דלוונירגו ,ךלמה ינפ יאורמ התע 'יה אל רפוס ח*רש

 הוצמ תמחלמ הארו ,ל"נה ארוק-לוקב טרופמ םדי תמיתח ונתנ םהילודגש םירעה תומש |66

 .(869 טסעפ) "ןעטכאטוג עשיניבאר, םשמ

 ספתנ ומצעבו ודובכב אוה ,ךלמה לכיהב םירבדמה שאר 'יהש ש"א םחנמ יבר ןואגה 7

 ,המחלמהמ ירמגל יקנ תאצל אלש ידכ םישדחתמה םע םילשהל ובלב קפס הלעו ,דחפב

 ותליהק ישנא תעדו ותעד המ הנהו. : שטאקנומב רפוס םייח יבר ודידי תצע תא שקבמו

 הצפח םשפנ רשא ורחבי רשא םישנא 'יהי םוקמו םוקמ לכב םא השענ המ יכ ,תושעל

 ."ונדיב הלעי אל הזו הזו

 לבקלמ הלילח םיחתפה לע רוזחל בטומ ,רמוא ינא, :רתא לע ול בישה םייח יבר

 יהנש בטומ .ןוצרב תדה תדמשה לבקלמ ו*ח תולגב םיאריה וכליש בטומ .הרותה תריקע

 ונילע וכבי לאו ז*הועב הכבנש בסומ .ןישידק ןיריע ונילע וקחשישמ תומואה לכל קוחש

= 



 שקאפ תרכומ

 ריצה הנושארב דמע ,םירחבנה תיבב סערגנוקה יקוח תא רשאל רותה עיגהב

 ןחלוש לעו םידרחה לע ןולקו זוב ךפשו ,םיללובתמה ישארמ ,ןמראוו ידוהיה

 ,םיוגה יניעב םירזומ םיעטק ךורע ןחלושמ טטיצ הפרחו השוב ילב ,םהלש ךורע

 הז לארשי רכוע בשח וזכ הלפש הצמשהב ,םיפסאנה ינפב געללו קוחשל יהנו

 ינב ללכ לש תוספורטיפאה תא ודיל לבקל ידכ ,םירחבנה תיב תדהא לבקל

 .הנידמהב לארשי

 תעד לע דקפש דעב הלשממה רש תא ףיקתהו ,קהבומ ירצונ םק וירחא םנמא

 ינבב תחא הביטח תושעל תויהל ךירצ 'יה תילכתה ,סרגנוקה תדיעו רדסל ומצע

 ארקנ הנה .םיחאה ןיב םינדמ חלשו תוחורה תא ריעסה דוע השעמלו לארש*י

 הנומא ינינעב סנוא ןיאו ,וצפחכ ויקלא תא דובעל לכוי שיא לכו הנידמהב רורד

 םריבעהלו תרחאה הגלפמה יגב תא ליפשהלו תודרל חכ תחא הגלפמל ןיאו ,תדז

 .םתפקשהו םתעד לע

 ינבמ םיבר יתעדי יכנא םג :תושק ןמרוו לא רביד ירצונ רפוסו דמולמ

 םימכח םישנא המה הז לכ םע ,םימודק גהנמ יפ לע םתנומאב םייחה לארשי

 יקוחו ךלמה ידוקפ םירמושו םתדלומ ץרא תא םיבהואו םהישעמב םימלשו

 רותב םדא 'יהו ךורע ןחלוש לש טפשמכ יחש ןמראוו לש ויבא ומכו ,הנידמה

 המו .ותד ינב לע העות רבדלו ףדגלו ףרחל ןמראוו השע קדצ אללו ,הלעמה

 אלה ,תדה ידומלל םידחוימ רפס-יתב דסיל ובאי אל םידרחה םא הזה שערה

 .םהב הנומא ןיא רשא םידוהי םירומ דיב רפס-יתב ולפיש ,דחפ ודחפי קדצב

 םירשה ילודגמ דחא אשנ םויב וב ,ל*"רת םירופ לע עבקנ הערכהה םוי

 אל ןכ !םידרחה םידוהיה וקדצ :זירכהו ,ומואנ תא 3*הירגנוהב םינפ יאושנמ

 םהיתונעט לכו ,םתלוגס םיארי םישנאמ לוזגל ונינוצרב ןיאו וניחוכב ןיא ,השעי

 :םירחבנה לש תועיד בורב טלחוה דמעמ ותואב !קדצהו תמאה ינדא לע ועבטה

 םיללובתמהמ דרפהלו קלחהל םשפנ לע דומעל הליהקו הליהק לכל ןתינ תושר,

 ."טחושו בר לבקלו השדח הליהק םהל דסילו

 ןירוח ינב ושענ וב ,הירגנוה ידוהי ןורכזמ ורבעי אל הלאה םירופה ימי

 ןוששו ,םיללובתמה לש םנרופצמ טלמהל וכז וב ,םישדחתמה לש םדובעישמ

 .םהיללוע שפנו םשפנ תודפ לע םנועמב החמשו

 וניבר לש ריהב רואב תוארלו ז"הועב ךשוחב בשנש בטומ .ב"הועב וניתוברו וניתובא

 ותומכ לודג םדאל רומאל ילע השק רבד ףוס .םינורחאה םישודק לכו א"מרהו ףסוי תיב

 ,יתליפת קר ,בר ינאש דוע ריכזא אל טסעפמ יתאבש העשמש ,יל ןימאי אל ילוא .רבד

 .(ללטכ בתכמ רפוס ןק) ,"תדה דעב םוחלל ונמייקו ונייחה 'ד

 םדוק תועש הזיא ורקבל ךלה רפוס םייח יבר ,רצק ןמז רחא הלחנ ש"א םחנמ יבר

 .(זל בתכמ םש) הנתיאה ותדמע דעב ותוא קשנו קביח םחנמ יברו ,ותריטפ

 : וילע בתוכ (טי שורד) ילתפנ ינב לובגב ."קאעד ץנרפ, םשב ה"וא ידיסחמ דחא 'יה הז 8

 ."ונישפנ לע לושמלמ םישדחה תכמ ונישפנ ליצהל 'המ חילש 'יה;
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 רפומ ןמסוז יבר

 תעמד האר 'ה, :ל"רת חספ לש גח ורסא ובתכמב עבוק רפוס םייח יבר

 םתמכחש ןמאי אלו ,תובא תוכז ןעמל עישוהו םתקעזו תומוצה ירבד םיקידצה

 .י9"'ה ינפל הלע שפנה תריסמ קר לעפ

 שרדש השרד ךותמ .בהזה ונושלב ערואמה תא ראתמ רפוס ןאמסוז יבר וניבר

 אפרמ אצי שמש רחשמ םחרמ רוא רקובה..., :ל"רת לודגה תבשב שאללאהב

 ירשו ץרא יכלמ תויראה .לבת םיקרב וריאה הנובתה שמש קדצ הגונמ ,היפנכב

 לא אלה שיאב שיא דגבנ עודמ ,אוה תיב ןב םא לארשי דבעה ,וגאש תונידמה

 םיבוטל 'ה הביטה .ץראה חרזאכ רגל דחא טפשמ וניצראב הנתנ תדו ,ונארב דחא

 ,ונטלמנ ונחנאו רבשנ חפה ,ונל בוטל םבל הטהש 'הל הדונו ,הנידמה ירשו ךלמל

 קוח ילע למע םירצוי ,ונב ורחנ ונמא ינב יכ ,ונישפנ המוד הנכש טעמכ םלוא

 יניעב ונמישאהל ונופדר רקשב ,תדכ אל רשא תוחיש םינודז ונל ורכ סערגנאקב

 אלו לפא םישקבמ םיאריהו (גנונדרוא) רדס קר םישקבמ םהש הכולמה ירש

 הפב םינוע םלוכש ,םירשו ךלמה יניעב וניתקדצ רואל איצוהש 'הל הדונו ,םירדס

 תואר יפל ךלי דחא לכ יכ ,םלצא השענ אלש המ ,לארשיב ןכ השעי אלש דחא

 לבקל םיטפושה טבשב שגונ לוק דוע עמשי אלו ,ושפנכו ובבלכ 'ה דובעיו ויניע

 רימזה תע ,רבע ךיחא ןב לש התסה ויתסה ה"ב ,ונוצר דגנ סערגנאקה יקוח

 עגונש המ הקזח דיב ררתשהלו לושמל ושע בוט אלש תוארהל ,עיגה בל תלרע

 הקולחמה שא יכ ,וניצראב עמשנ םולש עימשמ רשבמ ילגר רותה לוק ,הנומאל

 .29 *...ומוקמב עקשנ תיתחת דע טהלת רשא

 םהב ,תועובק תונקת טסעפב םינברה ועבק בא םחנמ שדוח א"לרת תנשב

 המ ."ןעטוטאטש סנאיציזינאגרא, זא ארקנה ,תחא הביטחל תוליהקה תא ןגראל

 תוללכב תודחאתהל רדסה תא ושעש רחא .םירשהו ךלמה י"ע ךכ רחא רשאתנש

 ימינפה בצמ תא ררבל ,ךלפו ריע לכב םירדס תושעל השק הדובעה הליחתה

 םותחו בותכ "ארוק לוק, אצי םיסקודוטרואה לש הכשלה םעטמ .הדעו הליהק לכב

 לא ףרטצהל השירדב .רפכו ריע לכ לא ,הנידמה ינואגמ םינבר םיעבראל בורק

 תונקתה לכ תא םהילע לבקלו ,דחא קדנופל םידרחה לכ תא תזכרמה הכשלה

 תיחשהל ץרופה םהב אובי לבל ,דיתעב הדעה סוסיבלו תדה קוזיחל תורומאה

 תא ריהבהל תוליהקה תא חירכה הז דעצ .?ו הרוסמו הרות ירמוש לש םתדמע

 .(טל בתכמ) רפוס ןק 9

 .(גי שורד) תרטק האלמ 0

 : איה תירקיעה הנקת .(ומרת טעגיס) הוצמ תמחלמ רפס שירב ספדנ ארוק לוקה חסונ 1

 ייפאמ תיבו הרות דומלת ,ב"ושו בר ,הרשכ הוקמ ,תסנכה תיב דימעהל תביוחמ הדע לכש,

 "איסהרפב תבש יללחממ תויהל םילוכי םניא הב םינוממהו ,ע"ושה פ"ע לכה ,תוצמל

 .(אנזערבד בר רפוס ש"רגה לש ובתכממ ,הוצמ תמחלמ)

 צ*הגהל ובתכמב ,ןירגנואב םידרחה תרזעל אצי זנאצמ םייח ירבד לעב ק"הגה םג

 ומתחיו ומייקיש םידיגנהו םינברה בל לע רבדל לדתשיש ,ל"צז שעעדמ טענאפ לדנעמ יבר

 .תדה םויקל ןירגנוא תנידמבש םיקידצה םישודקה םינברה תולדתשהב ושענש תונקתה תא

 אל ללכב אוהו ןעוטאטשה ןתוא םילבקמש רמול המה םיביוחמ ק"הותה פ*עו...
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 שקאפ תרכזמ

 תוליהקהמ לודג קלחש ןבומכ ?ונירצל םא התא ונלה ,ץוחה יפלכ םנויבצו םתדמע

 הביסמ רתא לע טילחהל ולכי אל רשא םיברו ,םהיתדמע תא חולשל ורהימ אל

 תופירחה תונקתה תא לבקלו ןימיהל םא תועיד יקוליח ומק המצע הליהקהבש

 םע רבחתהלו ליאמשהל םאו ,המודכו ודובכמ להקה שאר תא תוחדל תולולע ויהש

 םירחהלו בעתל הרורב הטישב ,תחא די ושע ולא תוליהקמ המכ .םישדחתמה תכ

 תושדחה תונקת תא םג לבקל אל הז תמועלו ,םישדחתמה ןגולאענה תכ תא

 תא וניכ ולא ,התע דע ויהש ומכ םדמעמ לע ראשיהל אלא ,ןסקודוטרואה לש

 תמא ,ורמאש םימסרופמ םילודג ויהש הנופא אל ."אווקסוטאטש תכ, םשב םמצע

 םנמא ,תדה ירמוש יפמ תונשנה תונקת לכ תא ילע לבקמו םיסקודוטרואהמ ינאש

 ומחלש אלא ,יסקודוטרואה תדה ירמוש לש תונקתה תא םהילע ולבק אלש ולא םג

 'הל םה םינמאנ םיחאו ,םה םירשכ םה םג ,םיללובתמה תכה דגנ שפנ ףרחב

 ןיאו ,ןימי אוהש לאמש לע ךל רמוא 'יפא לאמשו ןימי ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת

 יסקודאהטראה תונקת ינקתמ םילודגה םתואמ ןינמבו המכחב םילודג 'יהיש ונירודב ד"ב

 הנומש הז שוחב םיאור ונאו ,םהירבד לטבל ק"הותה פ"ע םחכב 'יהיש םתנידמ ינב רובע

 םינבר תולהק המכ וחמצנ תובוט המכ םתנידמב תדה ירמושה ודסיתנ רשא הנש רשע

 ,ע"ושה דוסי לע םכתנידמב ודסיתנ רשא םיטחושו תואוקמ תושרדמ יתבו תויסנכ יתב

 םירפוס האילמ הנידמ ל"ת וניתנידמב אלה ,תינרוחא םידרוי תורחא תונידמב ר"הועב רשא

 םהב ויה םלועמ רשא תובושחהו תולודגה תורייעמ המכ ד"ודמ םידיסחו םיקידצ םיאריו

 ק"הותה לוע םהילעמ וקרפ רשא ר"עה תכמ יגיהנמו ישאר י"ַעו ,םימסרופמו םילודג םינבר

 לעפ תדה ירמוש הרבחה קר אלה ,םכתנידמב תאז ןיא עודמ ,םילהנמו בר אלב םידמוע

 ה"הללצז זנאצמ ג"הבכשר שודקה ןואגה ר"ומ ז"אא ק"כ תאמ יתעמש ינזאב ,תאז לכ

 ריבג םע רבידו ד"הוש הרבחה תודסיתה רחא םינש 'ד וא 'ג ךרעב אקארק ק"קב 'יהש

 תנידמ תא ינא חבשמ, ל"הזב רמאו וניתנידמ תוגהנתה ינינעמ 'ה ארי גלפומ דחא

 תולעמב תולעמ הברה ולע תדה ירמוש הרבחה הדסיתנ רשא םינש הזיא הז ,ןירגנוא

 לש ובתכממ) *ךכ וניתנידמב 'יהו ןתי ימו ,יתימאה תודהיה דמעמ דואמ בטוהו ,האריה

 .(הוצמ תמחלמ ,ל"צז בובאבמ המלש 'ר ק"הגה

 תוארל יתיכז ינא, :(שדוק יבתכ 'סב) בתוכ טסעפיינד ברה ןמדירפ יבצ השמ רי"רגה

 םשפנ ורסמ רשא ק"פל ט"כרת תנשב ע"יז םלוע ידומע םישודקו םינואג וניתוברו וניתובא

 ןואגה ןרמ לש וחכו ותלפתו ותצעו ,ןעגאלאענה ןיבו 'הטראה ןיב הקולחה תודוא םדואמו

 לבקל שממ הב שיש עויסב עייסמ 'יה ע"יז זנאצמ םייח ירבד לעב ג"הבכשר ארונהו שודקה

 .ןעגאלאענה תכמ דרפהלו 'הטרא 'טיוא םשב םידרחה תא אורקל זא הלשממה תאמ ןוישר

 לז ךייר קחצי ה"ומ בגשנו קידצה אבר ארבג רוהט הפמ ימצעב יתעמש ינאו השעמה עודיכ

 עומשל זנאצל םינמאנ םיריצ חולשל ורמג רשאכ סערגנאקה תעב םהה םימיב זא יכ ,טסעפמ

 ירק תובוחר המכב עסונ זנאצמ שודקה ןרמ ינפ תא םישנא המכ ואר םואתפו ושדק תצע

 ואר םניע רשא תא ול ורפיס זנאצל ועסנ רשאכו ,והואצמ אלו כ"חא והושקיב לבא ,טסעפב

 ."המש ייה וחכ קר טסעפב ייה אל אוה יכ ,םייח ירבדה שודקה ןרמ בישהו ,רז אלו

 הלהקה לעמ ודרפנש ,טעגיס ק"קב םידרפס להק ןימיל דמעש 'יצילג ינברמ דחא לודג

 ומק םנמא ,ולוכ היסקודאטראה דוסיו ףקות לע רערעל טפשמ בהוא 'טנוקב אצי ,הלודגה

 ק"הגהו ,אזלעבמ ר"ומדאה עשוהי יבר ק"הגה לש םתרזעב ןירגנוא תנידמ ילודג לכ וילע

 וירבד תא ולטיבו ,ל"צז ןרהא יברו ךורב יבר םיקידצה ויחאו ,אווענישמ לאקזחי יבר

 .הוצמ תמחלמ 'טנוקב הכוראב ראובמכ ,ויקספו
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 רפוס ןמסוז יבר

 אווקסוטטאטשה ולאש ,םהל תרחא הטיש הנידמהב לארשי ילודג בור לבא .ותרותלו

 םימש תוכלמ לוע םהילע םילבקמ םניאש ןויכמו ,םיפיעס יתש לע םיחסופ םה

 ארק קיש השמ יבר ,תיחשמ לעבל םה םיחא ,תולודגה תונקתה לש המילש

 רומשל ופרטצה אלו !"םירובגה 'ה תרזעב ואצי אלש לע זורמ ורוא, :םהילע

 .?? םידרחה לש תועובק תונקתה תא

 ."םיינחמ, םלועה לכב הנידמה ארקנו ,תונחמ שלשל זא תודהיה הקלחנ ךכ

 םגה םישדחתמה םנמא .םרופרה ילעבל ימו 'הל ימ םעה תא וצחש םש לֶע

 ורתחו ,םהישעמ לע וטרחתנ ףוסבל .תונחמה גוליפ תא ןוצרב ולבק הליחתבש

 םינותמה ןמ 'יה ל"צז ראגנוא לאוי 'ר וניברש (137 דומע ה"פ) ליעל ונרכזה רבכ 2

 לצב הסנכנ השודק הלהקהו תדה ירמוש לש תונקת תא דימ לביק ל"ַז אוהש םגהו ,הנחמב

 "יה ירשפא יתלבש םינברהו תוליהקה ולא יפלכ תוריהזב גהנתה ז"כב םידרחה לש םתרוק

 ןתנ רשא בתכה ןגשתפ תאזו ,םיסקודוטרואה לגד תחת םינמנ תויהל םכש תוטהל םהל

 : ןעציוו להק תבירמב וניבר

 ךותל םשל יתארקנ ארקנ יכ א"עת ןעציאוו השודקה הדע בצמו דמעמ יל עודי תויה

 ג"האמה ברהש םגו ,םדרפה תעמ םש השענה לכ תא יתיארו םש םידרפנה ןיב םולשה

 השודקה ונתד תקזחה לע ודואמו ושפנ רסמ טעמכ י"נ ןנאמללוא 'ולש ה"ומכ קידצה

 םיטעמ קרו ,םמכש לע סערגנאקה יקוח לוע וסימעה ןינבה בור ןינמה בור רשא תעבש

 םישיאה ןמ ויתוסנכה לכו ודמעמ תא ברה בזע ,המהה םיבוט אל םיקוחב וסאמ רשא ויה

 יתרתענ כ*ע ברל רצי םיקדוצמה יקופיס יכ ןעי לבא ,םיטעמה תדובעל חפתסהו םיבורמה

 :ולש תושעלו םידרפנה דחאל ונדיב הלעי ילוא ,םינבר 'ב דוע םע םשל יתכלהו םישקובמל

 וגהנש גהנמ םוש ונשי אלש ,ןעטקנופ השש ומכ דוע םהינפל יתתנ ינא הנהו ,םליחב

 תחת םלוכ תוקונית ידמלמו אתמד יטחושו רובצה יחולש ויהישו .ע"שב םהש םדוקמ וב

 טעמכ ויה הזלו .סערגנאקה יקוח ובזעישו .ונשי אל וירבד ירחאו רכזנה ברה תחגשה

 םיצורמ םלוכש דחא טקנופ דוע בתכנ םגש םיטעמה ושקבש רחאל לבא ,םיצורמ םלוכ

 ,ןעסקאדאטראה לש טוטאטש סנאיטאזינאגראה תא םהירחא םערז לעו םהילע קוחל םושל

 ןתוא םשמ יתעיסנ ירחא לבא ,םשד הלודגה נ"כהיבל םלוכ וכלהו םיבר הז לע םג ומתחו

 םהילע שאר םהל ומש םהילע קוחל טוטאטש סנאיטאזינאגראה 'יהיש ז"ע םותחל ונאמש

 ,םמצעל הלהקה בצמ דימעהל םהל ו"קוק טעמכו הלודגה תסנכה תיבמ םימותחה תא ושרגו

 הלהקה גהנתהלו סערגנאקה יקוח בוזעל רכזנה ךרד לע דחאתהלו שרפל יבל יתתנ כ"ִע

 םהמע וברעתה אל הלוגס ידיחי קר הלהקה ישנא בור וצרתנ הזלו ,ע"שה יניד פ"ע םדקמכ

 תעב רשא רכזנה ברהו ,ןעסקאדאטראה לש ןעטוטאטשה יקוח םהילע ולבק אלש ןעי

 םיקוחה ורסש רחאל לבא ,ודואמו ושפנ רסמ טעמכ םיבוט אל םיקוחה תחת ודמעש

 ,םיברה םע םילשהו םולשה רחא ףדור אוה םג םיבוט אל םיטפשמה ולדחו םיבעותמה

 ונל ויה אל רשא ןמזב יכה יכ ,ותרותו 'ה רבד ישקבמ וכלי הזה ךרדבו ,ול יואר ןכו

 תושודקה תולהקה לכ יכו !'ד ידבוע ללכב ויה אל סטוטאטש סנאיטאזינאגראה תונקת

 סאמנ ,םכותב םיקידצו םילודג םינברו םהילע הז קוח םושלו םלבקל ונאמ רשא תולודגהו

 ידבוע ללכב םניאו קוח ורבע יכ םהילע רמולו םתא ו"ח ףתישב [אובל] (םיאבה) ונחנא

 לכשו שיא שוחיש יתנמאה אל בתכהל צ"או םה םיטושפ םירבדו ,ןכ רמול הלילח ? ת"ישה

 םימישמ רשא םינברהמ שי יכ יתעמש תעכ לבא .הז לע וברקב תמאב 'ד תאריו שונא

 יקוח רשא םישנאהל רבחתה [אל] רשא לע י*נ 'ולש ה"ומ קידצה ג*האמה ברהב יפוד

 צ"הל יתאנק כ"ע ,ו"ח לעילב ןבל ותוא םושלו ופדורל וצרו ,םהילע ןעסקאדאטראה

 שארב ףיטהל יכרד ןיאו םילכה לא אבחנ תויהל דימת יכרדש ףא ,יתא ומש יבשוחו
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 שקאפ תרוכזמ

 םהיניעב םינינצל 'יהו ,55 יסקודוטרואה הכשלה לש יקוחה ףקות תא לטבל דימת

 םתמועל ;רדהו ראפ בורמ וחרפו וששג םהיתוליהק ,ורבגו ולע םידרחהש תוארל

 ווקסוטאטשה תוליהק םגו ,ל"ר ודמתשה םיללובתמה לש קלח יכ ,וטעמנו וכלה םה

 םלגד תחתל ףרטצה הנומא קיז וב 'יהש ימ יכ ,םימיה תוברב וטעמתהו וכלה

 .לארשי ינומא ימולש לש

 ויהש ןויכמ ,םתדמע לע רתא לע טילחהל הליהק לכ דיב 'יה אלש רכזנכ

 ןינמל דומעל םהילע 'יה קוחה יפל .הליהקה ינב לש םבל ברקב תועיד יקוליח

 םיכוז זא םידרחהל םיטונ הליהקה ינב בור םא ,הטונ רובצה בור תעד ןכיה ררבל

 הטונ בורה םאו ,תדרפנ הדע דסיל םיטועימה דיב תושרו ,הליהקה שוכר לכב םה

 שדחמ תונבל םהילעו הליהקה שוכרב קלח םוש םידרחהל ןיא זא םישדחתמהל

 ץוח יתאצי קידצה ברה דובכלו הרותה דובכל לבא ,ירבח ירבד לע רובעל אלש םגו תוצוח

 ודובכב ורהזהו םכבר תא םיפדורה םינינמל ושוחת לא י"עד ןעצייוו ישואל רמואו ,ירדגמ

 יהי ,םולשב םכתא ךרביו ןתי ומעל זוע 'דו ,ותומכ םישעמבו הרותב לודג שיאל יוארכ

 .םכיתונועמב הולשו םכליחב 'ולש

 ק"פל ה"לרת תישארב 'פ 'ה םוי שקאפ הפ ח"וכה

 .לילגהו ל"נה ק"קפ הנוח ראגנוא לאוי 'קה

 /ה"לרת ןושחרמ 'ג 'ד םוי לארק הפ סלרעפ ריאמ, : םינואגה וירבד ואלימ וירחא

 .(ריאמה ןבא) "ד"באו בר גרעבסעדנאל ןרהא קציא לארשי ,קיפל ה"לרת ךל יסל ןיידרוו הפ,

 .ןעצייווד הרות ירמוש תדעל םייח הנחמ לעבה כ"שמ (דס בתכמ) רפוס ןק האר

 רפוס-בתכ לעבה שגפ םעפ : רפסמ 'יה ל"צו ב"פ ק"קד ברה רפוס אביקע יבר צי"הגה

 הניש שקאפמ ברהש האור ינא ,ס"כה ול רמא ,טסעפב םינבר תפיסאב לאוי 'ר וניברב ל"צז

 ןובשח יתישע ,ןכ : החידבב וניבר ול הנע ,ונילא ברקתהל ותעד תא ףוס לכ ףוס

 ...יל ודגנתי םיאריהש הממ םישדחתמ ויהי ילש םידגנתמהש בטומ ,ימצעל יתטלחהו

 .(קראיונמ א"טילש דלפנרב צ"יירגה ידידי יפמ)

 תמדקהב בתוכ יסקודהטראה לש הטישה דעב םחל וימי לכש ל"צז רפוס ילתפנ יבר םג

 םתוגהנתה לכש תומוקמ הזיא םלובגב אצמנ םא םינברל םיניע תוסכ הזמ, ב*ח ילתפנ הטמ

 םירמואו תדה ירמוש םש םהילע י'יהיש םיצור םניא קרו ךורע ןחלש פ"ע תסנכה תיבב

 תרהזאל עומשל אוה לודג בויחו הוצמש םאו ,םש םהל 'יה אל םלועמ רשא וניתובאכ 'יהנ

 םניאש םוקמל ברל תויהל ח"ת ךלי אלש רדגל םישודקו םינואג המכ ושע רשא רוסיאו

 "ה אל םשל ךלהשכ םא אוה השולקה יתעד לבא ,תדה ירמוש םש םהילע 'יהיש םיצור

 םתוא גיהנמו בשוי אוהו ד"הוש םשב םיארקנ םניא רשא תומוקמ ולובגב שיש ול דונ

 ןפוא םושבש עדי אוהו ויבא םוקמ אלממש וא ,הז ןינעמ כ"חא ול עדונו הרותה ךרדב

 שי יכ ,םהמ ךלי אלו וינפל הקיתשה בוט זא ד"הוש םש םהילע ולבקיש ול ועמשי אל

 םיגיהנמ המכ תנווכש עדוי 'הו ,חנת לא ךמוקמ רמאנ ז"עו ,תוצרפ המכ לע גואדל

 םינותמ 'יהיו הרהמב םהירחא ורהרהי אל ד"הושמ םינברו םיקידצהש םייוארו 'ה םשל

 ילהז רבדב

 ולפי םיסמהו תוסנכהש ונייהד ,תולהקה תא דחאל ,הלשממהל ועיצה ג"מרת תנשב 3

 םש לטוביש יאנתב ,בהז ירה וחיטבהו ,םהלש ביצקתה םידרחהל ונתי הזמו דחא סיכל

 .(הוצמ תמחלמ) םהל התלע אלש 'ה ידסחו ,ץראה ימשמ יסקודהטראה
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 רפוס ןמסוז יבר

 טמשיש הליהקה ישאר ושחש תומוקמ ויה וז האצותמ .?+היטרפ לע הליהק

 דמועו יולת םינש הברה דוע וראשנ אליממו ,הליהקה לש ןוהה לכ םלגר תחתמ

 תובכש לכ לע הזכ עוציבש חינהל שי .ליאמשהל וא ןימיהל םא םתעד תוחל ילבמ

 שוביכו םירדסה וכרא םיכורא םינש ,הליל ןיב התשענ אל הבחרלו הכראל הנידמה

 הביטחל 'ה יארי לכ תא דכלל תידרחה הכשלל התלע ףוס לכ ףוסש דע תוליהקה

 .לארשי לע םולשו ,ודבע אלל 'ה דבוע ןיב לידבמ ךסמ דימעהלו ,תחא

 ג

 שקאפ השודק חליחק

 תונברה סכ דמע ל"צז רגנוא לאוי 'ר וניבר רטפנשכ ו"מרת תנש תבט שדוחב

 ןייד רותב שמיש רשא רלדא רדנסכלא ברהש אלול ,רפוס ןאמסוז 'ר וניבר ונתחל

 אצי ןאכ .המש ותאיב תעב ול וחיטבהש ומכ ,ול תכייש תונברהש ףקותב שרד שקאפב

 .תובבל דוריפ הליהקהב עמשנ אל םלועמ רשא ,שקאפ ק"ק ונריעב םג תקולחמה שא

 םבר לש הנורחאה ותשקב 'יה הזש טרפבו ,שאללאהד ברהב םשפנ הקשח םיאריה תכ

 הפוקתה םג התלע קרפב וב .רלדא ברה תא לבקל רמוא ורמג םילקהו ,רגנוא לאוי יבר

 שארב ודימעה םיאריה .הדעה תלהנה םיארקנה םישנא י"ח םע להקה שאר תריחב לש

 שארב ודימעה םילקהו ,י דניירפ גילעז 'ר הרות בהוא ,ןנבר ריקומ דבכנ שיא תכה

 תוריחבהמ הליהקה ישאר תריחב םעפה התיה הנושמ .םישדחתמה תכמ דימא שיא

 וז הריחב ,הליהקה לש הדיתע לע תידוסי הערכה אוה הז דעצש םעדיב ,התע דע לש

 ראשי תולוק בור גישיש דצה יכ רורב העדי תכ לכ .םיחאה ןיב דוריפו גוליפ איבת

 תאצל םהילע זא תולוק בור גישי אל םא הז תמועלו ,הקיתעה הליהקה ןוה לכב קזחומ

 .וית דע ףלאמ השדח הליהק םהל דסילו הליהקה שוכר לכמ יקנ

 לכ .תווש טעמכ ויה ןהיתש יכ ,הדבכ המחלמ םינפ לא םינפ ומחל תותכה יתש

 םוי דלוי המ ועדי אלש תויהב הלודג התיה תוחיתמהו ,הריחב תוכז 80 התנמ התכ

 םהידיב םהיתובא תונמוא וזחא םיאריה .ביטיהל וא ערהל תלוקשמה ףכ תא עירכי ימו

 םש ושמש םלועמש ,שקאפ תלהק לש הניכש .דראהינאב ק"ק לש הלרוג התיה ךכ 4

 ןוה לכ רבע םינזאמ ףכה תא םישדחתמה ועיוכהש ךותמו ,םלוע ינואגו םיקידצ תונברב

 ודסי רפסמ יתמ םידורמ םיינע םבור םידרחהו ,םתושרל קיתעה תסנכה תיב םע הליהקה

 ל"קוצז קאללאפ השמ יבר םסרופמה צ"הגה םבר תושארב ,תדרפנ הליהק שדחמ

 .(28 הרעה ה"פ ליעל האר)

 תרמשמלו םלוע רכזל, :"ינש האצותל המדקהב רזעילא טוקליב הבוטל וריכזמ וניבר 1

 האריהו הרותה ןרק םירהל הבגשנ המוח היהו ,לע םקוה רבגה אוה ,תראפתלו הלהתל

 לכבו ודואמבו ושפנב הנומאב רובצה יכרצב חרט רשא ,הבוטל םיקלא ול רוכזי ,ונתליהקב

 ."וירחא וערזל דומעי ותוכזו ,וחכ יצמאמ
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 שקאפ תרכומ

 רובצ תינעתב בשיל ,ןקז דעו רענמ םישנו םישנא ,םהילע ולבק ,הרצע ושדקו םוצ ורזג

 .ןויעו הבושת ימי שקאפ ינבל ויה ולא םימי .םוי דועבמ וקיספה ריעה יבושחמ םיברו

 ,םישדחתמה ינרפצמ םהל שודקה תא ליצהל ,הדבכה הכרעמה תארקל הבר הנכה

 לבל םורמל התלע םתעושו ,םירשכה םידוהיה לש םתיב ךותמ העקב הלפתו הרות לוק

 ,םממז איצוהל יעצמא םושמ ולדח אל לוע יקרופה .הדובכו הרותה חכ הלילח לפשוי

 תונוש תולובחתבו ,םיינעה תולוק שוכרל םנומממ וליזוהו םירישע ויה םבורש טרפב

 שדוח ימימ דחאל עבקוה לבגומה םוי .םיאריה תכל ודדיצ רשא םישנאה תא ודיחפה

 .תוריחבה רדס לע רומשל דראסקס ריעמ םיפסונ םירטוש ןימזה ריעה לשומ ,רדא

 הגהה גישהל שפנ ףרחב ומחל .םיקוחר ושענ םיבורק ,םיביוא ושענ םיבהוא

 ןוחצנה ,םהידיב הראשנ הליהקה שוכר ,ןוחצנב ואצי םיאריהש 'ה ידסחו ,הליהקהב

 ינבמ "תולגע ילעב, םיטושפ םישנא ,םרפסי רענ ,םידחא לש תולוקל תודוה התיה

 תורהזהמ ודחפנ אלו ,םיריבגה לש תופעות ןוהמ ודחשנ אל רשא ולא ,םיינע

 ונילע הויצ ךכו ! אוי יבר שודקה וניבר קידצ ןוצר 'יה הז : תחאב םה .,םיליצאה

 ! חצנ ןדיד ,ויארי לע 'ה תלמחב .וירחא ונתח ונינפל תרשיש ,הנורחאה ותשקבב

 יקוחה תונבר בתכ לע הליהקה ישאר תומיתח
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 רפוס ןמסוז יבר

 ,בוט לזמ תכרבב רשבתנ וניברו ,הנידמה לכ ינפ לע אצי הרושבהו העורתה לוק

 םידגנתמה לכו .ל"צז וימח רמ לש דובכ אסכ לע תבשל דחא הפ ןוצרב לבקתנש

 עגפו עגנ ןיא התעמו ,הינש הליהק םהל ודסיו הליהקהמ יקנ ואצי םהלש בר םִע

 .רפות אל םמולש תירבו ,ער

 לש םדי תמיתחב םותחו בותכ ,תונבר-בתכה וניבר לביקש םימיה וכרא אל

 םידחא שרפנו (ירגה ןושלב יקוחה תונבר-בתכ םולצתב האר) הליהקה ישאר

 :הטמ םימותחה

 השמ .לצרה ןועמש .שיוא 'אכימ .קאללאפ ביל .להקה שאר ,דניירפ גילעז

 המלש .םיובנזאר יכדרמ .דניירפ רזעילא .דניירפ קחצי .לשיפ םולש .סייוו ןושרג

 .רציפש אביקע .םיובנזאר ביל קחצי .רגנוא המלש .רנייטש

 : ל"הזב "תונבר-בתכ, תלבק תא הליהקהל רשיא וניבר

 .ק"פל (ו"מרת) הכרבה תאזו ,להקיו ,בוט יכ ה"ב

 א"'עי שקאפ השודק הלהק ןורושי תדע להקל ,הכרעמה יקלאמ ,הכרבו לזמ

 .י"נ גילעז ה"כ בושחה ןיצקה םשארבו ,ט"ורקא טרפו ,ללכב

 ! ט"השדחא

 םע דעצ יביטמ השלש אנמחרד יחולש רבעה עובשב ואבש עידוא הנה

 יכנא ימ יכרע ךמ יתעדי הנהו ,החמשבו הדותב יתלבק רשא ,תונבר תרגיא בתכמ

 דומעי םתוכז ,הרות ירידא ןונבלה יזרא ? םישרח העברא ובשי רשא אסכ לַע בשיל

 ירוה תוכז לע ,םינבל תובא תירב םייקמו רזוג ,השועו רמואה ךורב קר ,ונל

 .הבוטל תובבלה לכ ךפהיש 'הב יבל ןוכנו ,חטוב ינא ל"ז םישודקה ירומו

 ,אשיימו זאהדעלעפ תולילגב תעכ יל 'יה רשא ירעצ לדוגמ רעשל ןיא !יבוהא

 וצעיתה הפ םג ,העור ילב ןאצכ ויהי יכ םתוא בוזעא אלש םשפנ לע ושקב םלוכ

 רבדה 'המ םא ,הנשא אלו יתרבד תחא לבא .יבל לע רבדל דחיב להקה לכ ואוביש

 דחפא אלו חטבא יתעושי לא זא ,תודגנתה 'יהי אלש תוכלמה בל הטיו ,ט"זמל

 .העושיל יל יהיו יל 'יה ל"זחא ,העושיל יל יהיו

 רפוס פ"מאאב ןאמסוז 'קה הבר הבהאב םתוחה

 .שקאפ ק"ק ירעשב וניבר עיפוה הלבגה ימי תשלשל 'א םויב וימרת תנשב

 ןואגה, :םיקידצו םילודג המכ םשארבו ,הביבסה לכמ תואמל םישנא ואב ודובכל

 השמ ה"ומ שודקה ןואגו ,ל*צז גרובנסייוו ק"קדבא רעשיפ בעילטאג ה"ומ שודקה

 יחא ישאר תרטע דבכנ יכהו ,ל*צז ןואגה ויבא םע ל"ז דאהינאב ק"קדבא קאללאפ

 .5 "ח*ת יראשו י*נ ילתפנ הטמ מ"ב ילתפנ ה"ומ שודקה ןואגה ירומ

 המחלמ ירחא םשארב םכלמ תא תוארל וכזש החמשו הלהצ שקאפ ריעה

 אסכ לע ךלמה ןתח תא בישוהל ,חונמה ןואגה םבר ןוצר תובאד ילימ םייקל ,הדבכ

 וניבר .ד ,ץיבורוה לבייפ וניבר .ג ,טענב לאקזחי וניבר .ב ,רבהסירג קחצי וניבר .א 2

 .הכרבל םיקידצ רכז ,רגנוא לאוי

 .(טכ שורד) תרטק האלמב וניבר ןושל 33
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 שקאפ תרכזמ

 םרזב ףטשש םשגה ,ושדק ינפ לבקל וניבר תארקל םלוכ ואצי הליהקה ינב .ודובכ

 .+ ןוכנכו יוארכ ברהל דובכ קלחלמ גגוח ןומהה תא רצע אל בר עפשו

 ג"ל הז !יתוברו ירומ :םישגרנ םילימב הנושארה ותשרד תא חתפ וניבר

 הפ יתשרד ולא םינשה ךשמבו ,האישנ יבד אנתח תויהל הנה אובל יתיכזש םינש

 .םימיל יתייה ריעצ דוע רקובב רקובב ,םידומל ןושל יל ןתנ 'ה ,תושרד תואמ המכ

 ,ט"ויו תבש לכב יתשרד יתנותח רחאל םינש השלש ,תבשק ןזוא יל חתפ 'ה

 יתייהשכ כ"חא םגו ,םידומילב עומשל םיאב לכהש יתפשב ןח קצוה ת"ישה תרזעבו

 קדצ רשבל שורדל יתדבכתנ הנה יתאב רשאכ הנשב הנש ידימ שאללאה ק"קב בר

 ימח וניבר וניעור וניבא הנעשמו ןעשמ יל 'יה יכ יתדחפ אלו יתלחז אל ,בר להקב

 ידבל יתראשנ תעכ לבא ,דבכא םעה ינפ לע ונעמלו ,ינימי לע דמועה ל"צז ןואגה

 'ה רה לע תולעל יכנא ימ יכרע ךמ יתעדי ,הימוד יתמלאנ ינטב זגרת יבל המוה

 ...הרות ירידא ןונבלה יזרא וילע ודמעש

 אלו םולשה חכ לודג יכ ,'וגו ךב םולש אנ הרבדא יערו יחא ןעמל :םייסו

 דדוש םולשה י"ע םא םימעפל לבא ,םולשה אלא הכרב קיזחמ ילכ ה"בקה אצמ

 רשא שדחל ואב בורקמ םישדח קח ילע למע ירצוי ,תד ידוסי דדשלו סורהל אובי

 הבגשנ המוחו לזרבה דומע תויהל וינתמ גיהנמה רוזאי ,ל"ז וניתובא םורעש אל

 רמאו ,ןויכבי רמ םולש יכאלמו ,םיעשרל 'ה רמא םולש ןיא יכ ,םיעוע חור דגנ

 ןיא ךל בוט השקבא ,'ה תיב ןעמל לבא ,ךב םולש אנ הרבדא יערו יחא ןעמל

 .* הרות אלא בוט

 קשמד, ורפס תמדקהב ,הבר הצרעהב שקאפ ק"קל ותאיב תא חיצנה וניבר

 ריע שקאפ ק"ק הנה יתאבש ,ילע יהולומגת לכ 'הל בישא המ :םירבד ס"ע ?רזעילא

 תריסמב ,ח"מגו תוצמ םיאלמ הבש םינקיר תקר המש ,םירפוסו םימכח האלמ םיקלא

 ןואג ירומ ינתוח םבר הווצמ 'יה רשא הובאד ןילימ ומייק םנוהבו םדובכב שפנ

 יתלבקתנ ה*ב ,ואסכ לע בשי אל רז שיאש ותומ םדוק לז ראגנוא לאוי יבר לארשי

 תחא הדוגאב םיאב ח*ת םוי לכבו ,םכרבי 'ה הלודג הבישי םיקיזחמו לודג דובכב

 ק"הות תעדה ץעו ןיעמה שובי אלש ,םלעפ 'ה םלשי ,יחל הכ ,ארבח ס"שב דומלל

 אציש העשבו ,וז תונמדזהל וכח ,לכ רסוחב הליהקהמ ואציש 'ינשה הליהקה ינב

 םשמ איצוהלו תסנכה תיב ילוענמ תא רובשל םיחמומ םע םה ואב םבר ינפ לבקל להקה

 תיב תברקב םידחא וראשנש הביס התיה 'ה תאמ םנמא .םירקיה שדוק יצפחו הרות ירפס

 לצרה ילתפנ ברה יפמ) רבד רסחל םדיב התלע אלו ריעה ירמוש תא וקיעזה םהו ,תסנכה

 .(א"טילש

 ילעבו םירכיאה ,הארונ םימשג תריצע הביבסהו שקאפב "ה םהה םימיבש רבדה עדונ 4

 ,ורמאו םהב םיוגה וצצולתהו ,םימשג דעב וללפתיש םירמוכה לצא ליעוה אלל וצר םימרכ

 ףכית וניבר אבש םויב הנה .הכרב ימשג עיפשיו ונדעב ררועי רשא בר םידוהיל ןיאש לבח

 .הביבסה לכב םימעה יניעב םשה שודק 'יהו ,לודג ףטשב םשג דריו םיבעב םימש ורשקתנ

 .(שקאפ דילי לי'צז יקסנישוד 'ימרי רירה םשמ א"טילש זיירגנוי דוד יבר צ"הגה יפמ)

 .םש תרטק האלמ *
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 רפוס ןמסוז יבר

 םיקלא חמשל םילולה שדוק ירפ תושעל הנשושכ חרפי י"נב ירענ בלב לותש רשא

 .ןמאו ןמא םישנאו

 םיאלמ םיגלפומ םידמול ,םימש תאריו הרות לש הריוא וניבר אצמ שקאפב

 אלופלפו השעמל הכלה תורומח תולאש הברה וררועתנ ךכ ךותמ ,הרותב םישודגו

 ירחא טרפב ,שקאפב הליהקה לש החור המוד וניא יכ ,וניבר חור יחתו ,אתיירואד

 ךדיאמ םנמא .שאלאהב התרשש הליהקה חורל ,םישדחתמה הנממ ודרפנש רוריבה

 ,ךכ לכ לק אל תסו יונישו .תושק תולחתה לכ ,הבר הדובע וניבר לע הצבר אסיג

 ןכ אל ,הטקשו הרישע הנטק הליהק ,החונמב וניבר ול בשי שאלאהב םלוכ לַעו

 הליהקה ינבו .המע םירושקה תודריט בורו הבר תוירחא םע הלודג הליהק התע

 םויק רובע גאדומ וניבר 'יה רקיעב .םידימא אלו םיריעז םיקסע ילעב םבור ויה

 יהי אלש םקופיס ידו םתלכלכ תא לבקל ולכויש ,שאלאהמ ריבעהש הבישיה ינב

 ינב לכ תא ררועו "תונוזמ תרבח, וניבר דסי תאזלו ,ק"הרות דומילמ םילטובמ

 .דובכב םסנרפל ודיב 'יהיש ידכ דמח ירוחב םירובגה תרזעל ואוביש תולילגה

 ל"ז ןואגה וימח לש ושרדמ תיבו ,הנידמה לכמ םידימלת וילא ורהנש תויה

 וניבר לדתשה תאזל ,הבישיה ידימלת תא ליכהמ ןטק 'יה ברה תריד ךותב 'יהש

 לודג דומלת תיב הנב רשא ,ל"ז שטייד רעב רכששי ר"רה ללוהמה בידנה לצא

 ינבל םירועישה דמלל םימכחל דעו תיבל שדקומו טהורמ ,ברה תריד לומ ראופמו

 ברה עבק םשל .ברע תעל הרותל םיתע עובקל םימכח ידימלתלו ,המרה הבישיה

 תלפת םדוק ותבשב תבש ידימ ואב רשא .לארשי תדע להקל וירועיש תא דיגהל

 ימיב ,וניבר י"ע ראפ ברב ךנוח הז שרדמ תיב .םייח םיקלא ירבד עומשל החנמ

 .*ז"מרת תנש תוחילסהו םימחרה

 לש תומא 'ד ךותב וידימלת םע ול בשי אוהש הזב קפתסה אל וניבר םנמא

 .ותגשה יפל תכ לכל הרות ירועישל תוליהק תוליהק ןקיתו השע דוע ,הכלהו הרות

 .םתנמוא םתרות רשא הרות ישפות תרזעל אובל םעב םיבידנה תא דדע הז תילכתל

 ,םע יבידנל הביבסה לכב םיזורכ חלשו ,חכ ירוביג לש םתרותב קלח םהל ונקיו

 הרות ידמול םייקל די ונתי םנומהב לארשי תיבש ,שטייט ירבעבו שדוקה ןושלב

 : בתכה ןגשתפ הזו .םהב םיולתה םע

 ו! םכילא "ה עמשיו םהרבא יקלא םע יבידנ ילא ועמש

 אצמיו ךלי רשא םייחה ךרד םדאל תורוהל תמא תרות ונל ןתנש וניקלא ךורב

 אלא רמאנ אל 'ידמולל ל"זחאו הב םיקיזחמל םייח ץע איה יכ ,ושפנל עוגרמ

 םתותיע ושדק רשא םימכח ידימלתו .תונחלוש יתשל הכוז םדא ןיא יכ ,םיקיזחמל

 .יתיוק םויה הז ןכ לע ?'יהת המ הרות ,הקזחה םהל ןיא םא .הרות להאב קר בשיל

 לכוי ינע וליפא םדא לכ רשא ,.הרבח תושעל הפד םימלשו םיארי וידחי ורבחתנש

 דמלנ הנש האמ רחאל ול םלשי ולומגכ ,הנשל לקשה איבי םא 'ה תלחנב חפתסהל

 םיקלא ריע וניריעבש ח"ת לכ ףסאתהל לכל הלהק ןמז ברע תעב ותמשנ רובעב

 .המדקהב א"ח רפוס טע 5



 ש קאפ תרכזמ

 ואובי הגשה ילדל הרבח דוע םגו ,ןויעב ס*ש דומלל הלילו םוי רבחתהל ,ה"ב

 ףרט איבהלו הכאלמל םויה םיכירצ ח*ת בור ה"בש םגה ,רסומ ירפסו שמוח דומלל

 ושמ אל רשא ח"ת ילודג ה"ב שי לבא ,שדוקה תרמשמ רמשמל הלילו םתיבל

 יחאו רזע יחאל תויהל הלודג הוצמ כ"ע ,םימו םחל ןעשמ םיכירצש הרות להואמ

 .ךמס

 םכבוטמ וקינעה ,םכיתושפנ לע וסוח ,.ארקא םע יניצקו םידיגנ םישיא םכילא

 המ יכ ,.חצנל םכמש חכשי אלש תורודל תמייק ןרק תושעל םכתא ךרב 'ה רשא

 בכשי המב ןורחא םויל רוכזי אלו ושוכר לכ וירחא בוזעי םא ולמע לכמ םדאל ןורתי

 שי האנה המ תורודל העובק הוצמ ול ןיאש ימ (ב"כפ) ארקיו ר"מ ל"זחאו ,רבקב

 ול שיו ,ודיב ט"עמ המכו השע הקדצו תווצמ המכ וניבר השמ ירהש עדת !ול

 ךרובי וייחב ושפנ יכ, רמא דיסחה ךלמהו ,השמ לידבי זא ,תורודל העובק הוצמ

 קדצ יכ ,תמייק ןרק ושעי םהש םינבו השא לע ךומסי לאו "ךל ביטת יכ ךדויו

 'ה ךיראי הז תוכזב ,ליעומה ןפוא לע ק"ק השעיש הז וייחב חיגשיו ,ךלהי וינפל

 םורי 'ה ,הקדצב היבשו הדפת טפשמב ןויצ ,ןנערו ןשד הבישב בוני דוע ויתונש

 .א"בב וחישמ ןרק םע םיקידצ ינרק

 הכרבב םתוחה ק"פל ת"רמז ,לולא ד"וי בוט יכ ,שקאפ הפ

 לילגהו שקאפ ק"קד ד"בא ל"צז רפוס פ"אמ מ"אאלב ןאמסוז 'קה

 רשא *תולגע ילעבה, הבש םינקירה יכ ,שקאפ תלהקל התיה הרתי הלעמ דוע

 תוצמ םתיבב ורמש אל העידי ןורסח תמחמש םהמו ,םמצעל םילדבומ םתוסגב ויה

 םהיניעב 'יה לודג טרפבו הרותה ידמול םתגשה יפל וריקוה הלא םג לבא ,יוארכ 'ה

 קוחכ התושעל ורמש ויפמ האציש הגהו הלמ לכו ,ולוקב ועמש המה ,ד"באה דובכ

 תוצוחב הארנ אלו ,ורבד לע ורבעי אל םירחא םגש רמשמה לע ודמע םגו ,שודק

 .* המר דיב הריבע רובעל ןיהי רשא ימ שקאפ

 תוארהל ,ומש חיצנהל יוארו ,שקאפב תסנכה תיבב שמשמ ,רעפאלקלהוש השמ תא יתרכה 6

 ,הגשהבו סומינב ,העידיב הנותחתה הגרדמב ודמעש הלא םגש ,םוקמה תשודק ןורחא רודל

 לש החבש ודיגה ל"זח םג .םהל ביבסמ הטלשש האריו הרות לש הריואב םיעפשומ ויה

 ,(ו הליגמ) ןומרכ תוצמ ןיאלמ הבש ןינקיר וליפאש תקר המש ארקנש אירבט קיהיע

 תויתוא ב"כמ ריכה אלו ,רפס תיבב םלועמ דמל אל םולשב חוני "רעפאלקלהוש השמ,

 טעמ שדקמה לע רמשו הנומאב ותכאלמ השע ,ותדעל ןמאנ דבע לבא ,ןהמ תחא ףא 'קה

 אוה ,תוגגה לע הברה תועובש הדבכ אשמכ חנומ גלשהשכ רוקה ימיב ,וניע תבב לעכ

 ילהנממ הילע הוטצנ אלו ,תאז ותדובע התיה תומ תנכסו ,ותוקנל תסנכה תיב גג לע הלע

 גלשמ יקנ גגה תא הארש דע טקש אלו חנ אל אוה םנמא ,והוענמ םה הברדא ,הדעה

 תותלדה לע תוכהל רחיא אלו םידקה אל םלועמ ,ותכאלמב ול 'יה קיודמ רדס .ץיקה ימיבכ

 ,ופקותב םייקתנ ותרמשמ לע ודועבו .ע"ושב רכזנה אוה ןשי גהנמ .תסנכה תיבל אורקל

 רעפאלקלהוש השמ, : ל"צז ןאמסוז יבר ינקז וניבר יפמ וילע רמאנ אתוחידבד אתלימו

 וידכנ ,וינב לכ ולצאו ,םתומכ םניא םהינב יכ ,'ה יאריו ח"ת הברה וכז אלש המל הכז

 ירומ ידודו ,ורבק דע והוויל לודג להק ,ותומב "יה הנש שלשו האמ ןב .*ותומכ םה וינינו
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 רפוס ןמסוו יבר

 ידבכנ בורש תויה ,'קה הליהקה ןיבמ דחוימה דחא לש ומש הרקוהל יואר

 יר .ל"'ז לשיפ 'ילא ףסוי 'ר בוט םשב ללוהמה אוה ,ויצלח יאצוימ ויה ריעה יבושחו

 הדובע דבע אוהו ,תונבבו םינבב וכרב 'הו ץראה ירחוסמ רחוס 'יה 'ילא ףסוי

 קדצהו רשויה בזע אל םלועמו ,ותיב ינב סנרפל םיעצמא איצמהל ,וימי לכ הדבכ

 םא יכ ןדמל 'יה אל .םימעה יניעב םג זוחמה לכב ודובכ לודג ןכ לע ,ויקסעב

 יול טבשב הרותב בותכש המ םייקו ,וברקב דקות האריה שא לבא ,רפס עדוי

 םישבי םיפנע ויה הלודגה ותחפשמ ןליאב יכ "ריכה אל ויחא תאו, 'ה יתרשמ

 ,םהמע תוכייש לכ קיספה ל"ז אוהו ,םהמ גפ השודקה הנומאה לש 'יחה חורש

 םוש אלב תטלחומה ותעדו הקזחה ותנומא חכב וביבס שכרו ,םהמ ומצע קיחרהו

 םבבלב קקחו ,וינב לדיג ורואבו ,שפנה תרהטו הרותה חור אלמ גוח ,הרשפו יאנת

 .ערב סואמלו תובאה יכרדב תכללו ,םיקלאה יקוח רומשל ,.תורוהטה ויתובשחמ לכ

 יבר ק"הגה ידימלת ויה וינב .תושפנה ךותב הריפכ יצוצינ סינכמה תעה חורב

 הכזו .םשה יאריו ח"ת ויה :ויתונב יחקולו .סקיס ק"קב בר זא 'יהש ל"ז ש"ל ללה

 .םינייוצמ םישנא ,םירשי רודל

 ישמשמה וצראבש האר אוהש ל"ז ןידמע י"רגה םשב רמאו ,ודיפסה ל"ז ביל ףסוי יבר

 םהב םייקתנ ,תויסנכ יתבה תותלד םירגוסו םיחתופ המה ןעי רמאו ,םימי וכיראה תוליהק

 וברי ןעמל רמאו המת לבבב יבס אכיא ןנחוי 'רל 'יל ורמא ('ח תוכרב) ל"זח רמאמ

 ,אתשינכ יבל יכשחמו ימדקמ 'יל ירמאד ןויכ ,אל ץראל הצוחב לבא ,ביתכ המדאה לַע םכימי

 .(ל"צז ראוושמעט ק"קד בר רפוס יבצ קחצי יבר צ"הגה ב"שמ) והל ינהאד ונייה רמא

 השמ 'ר ,שיוא לכאמ 'ר ,ג"מ ב"מ א"מ םינמיס וינתח השלשב םינתונ ויה שקאפ ינב ד

 .(סייוו) ןושרג השמ 'ר ,(רגניזעלש) רעב

 ,םותיו בוזע דלי םעפ לדגתנ "ילא ףסוי 'רה תיבב : ןלהלד אדבועה שקאפב 'יה עדונ

 ןפוא םושב הצר אלו אלפנ חומב ןנוחמ 'יה דליהש תויה .םינבה ןיב ןבכ לכא ותפמ

 רפס יתבב דומלל ול רשפאל טסעפ ריעב דסומ הזיאב הלשממה י"ע רדתסנ ,הרות דומלל

 הלעו טפוש השענש דע ,ןיד ךרועל םלתשהו הובג הלכשה לעב שיאל השענ אוה .המש

 ל"ז 'ילא ףסוי 'ר וכנחמ ךרדב ךלה אלש םגה .ןוילעה טפשמ תיבב טפושל רחבנש הלעמ

 "לא ףסוי 'ר 'יה םעפ .הבוט ול קיזחהל ורקבל םג םעפ אבו רקיו דובכ וב גהנ תאז לכב

 ריעה ירמושש האר לודג ןולמ תיב ינפל רבעשכ ,אשטאלאק ריעב אנוד רהנה רבעמ

 טפושה אוהו םש אצמנ דבכנ חרואש ול עדונ ,סנכל םינתונ אלו ןולמה חתפב םידמוע

 תמשו ןולמה יתלד וינפל וחתפנ דימו טפושהל העדוה חלש 'ילא ףסוי 'ר .ולש ןוילעה

 .ערואמה תא ול רפסל ברה תיבל ךלה ותיבל 'ילא ףסוי 'ר רזחשכ םירהצב .דואמ ומע

 רבוע דיסח שיא ודי לעו ,ורצחב הנאו הנא ךלוה ,דואמ גאדומ ברהש אוה האור םנמא

 שיאה האר ,ול רמא 'ילא ףסוי 'ר תא ברה הארשכ .ברה תבושתל הפצמו דמוע חרוא

 ,רומח ןיד קספ וילע שיש םילודג םימחר ךירצ אוה ,אזלעבמ ק"הרה י"ע הנה חלשנ הוה

 רפיס דימ ? ךלש ןוילעה טפוש י"ע ותבוטל תושעל ךדיב שי ילוא ,ללר םלוע רסאמ

 עסי אוהו ,ותוא שגפ אוה תעכו ,אשטאלאקמ קוחר אל אצמנ טפושהש 'ילא ףסוי 'ר

 םש אצמו רהנה תא רובעל הרבעמה לע רזחו "לא ףסוי 'ר רחיא אל .םשמ םויה דוע

 קיתה םאו ןיז קספהמ עדוי אוהש רמא טפושה .דואמ דע ול ןנחתהו ,וחיש שיא תא

 .ונידב יאכז אצי שיאה 'יה ןכ .קיתה תא םילעהל םיעצמא שקבי זא ודרשממ אצי אל דוע

 .(א"טילש רגניזלש 'יעשי ר*רה ודכנ יפמ)
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 שקאפ תרכזמ

 רודגל המ דימת וניבר אצמ ז"כב ,הדוסחו האנ הליהק התיה שקאפב םגה

 תארקל .תועינצ ירדגו תורשכ יניינעב תרמשמל תרמשמ ףיסוהל ,םע ןומהה תוצרפ

 הביבסהו להקה תא ריהזהל ,שטייט ירבעב זורכ וניבר סיפדה ח"מרת חספה גח ימי

 תדמועה הנחטהמ קר תוצמל חמק תונקל .חספל עגונב תובושח תודוקנ שלש לע

 .רוריפל דוחיב תופאנה תובעה תוצמב שמתשהל אלש .הלועמ החגשה תחת

 .5 רומג ץמח אוהש יתוכאלמ לפלפ רוסאל

 : זורכה חסונ הזו

 י םכילע 'ה םעונ 'יהיו ,קדצ יפדור ילא ועמש

 ! דנאטשראפ רעטרהעעג

 תיב סעד עגאגנייא םא ראלוקריצ סעגיטרעוונעגעג ,טימעיה איז עכוזרע ךיא

 .ןעססאל וצ ןעדניקרעפ טלאהניא ןעססעד ךיוא דנוא ןעגאלשפיוא תסנכה

 רעטנוא טהעטש חספ לש להעמ ענעגאצעב עלהימצלאוו רעד ןאפ סאד רונ .א

 .ןנאק ןעדרעוו טכיורבעג תוצמ וצ סאד ,טכיזפיוא ןעללעוטיר גנערטש רעכלאז

 ךילצנעג ןעגעמ ,דנייז רומג ץמח רעדייל איד ,תוצמ-בייר ןעטננאנעגאז איד .ב

 .ןעדרעוו טללעטשעגנייא

 -ירבאפ טימ עבלעזרעד אד ,ןעממאק סיוה ס'ניא רענייק ראג ףראד רעפעפפ .ג

 -וצמעד .טסיא טשימעג ,עדרואוו ןעדנופעב ץמח סלא רעד ,רעפעפפ ןעטריצ

 ןעבלעזנעד ,ןערהיפ עטפעשעג םיא רעפעפפ איד ,עטיילפיוק איד עגלאפ

 .ןעססמ ןעפיוקרעפ ץמח סערעדנא סלא להאוואז

 ! םילשוריב האבה הנשל הז תוכזב

 קייפל ןויצ םיחרת המורת 'פ בוט יכ םוי שקאפ הפ

 .לילגו שקאפ ק"קדבא רפוס ןאמסוז 'קה

 ששחה ינפמ .תופועהמ תוצונה וטרמי אל םיטחושהש ,וריעב וניבר ןקית

 תולילגב תוליהקהב 'יה אנד תמדקמ הנה .* המיגפב ושיגרי אלו תופר 'יהי םהידיש

 םינוכמ ויהש ולא ,םידמולהב דובכ וגהנ אל ןומההו םיריבגהש ,תראממ עגנ ולא

 עגנ וניברל .הגרד תוחנל םתוא וקיזחה ,"ונירומ, ראותב הרות רפסל 'ילעב

 ח"תה דובכ םרהל םיעצמא ינימ לכב גאד תונמדזה לכב ,ושפנב וז הסג תוגהנתה

 ,ורדחל ןדמל הזיא סנכנו וניבר ןחלוש לע להקה-שארה בשיכ ףא .ול יוארכ

 לע אתונצל וא אתוליז הזיא עמששכ טרפב .וינפמ םוקל להקה-שארה תא וחיכוה

 טאל ודיב התלע ךכ !ח"ת ינפב ץרא ךרד : לודג שער לוקב קעצ זא םכח דימלת

 ודבכלו הרקוהל אוה יואר םכח דימלתה ןכאש ,ןומהה בלב הרכהה תא רידחהל טאל

 .ותקדצו ותרות דעב

 ,רומג ץמח אוהש רעפעפטסנוק לע וניבר ררועמ ,םירבד 'ס רזעילא קשמד 'ס ףוסב 8
 . ל"ז םייח הנחמ לעב ק"הגה ויחא י"ע ררבתנש ומכו

 .(אפ 'יס) ד"ח הדשה ירפ ת"וש 9
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 רפוס ןמסוז יבר

 םיכרצנ םירוביח איצוהלו תושעל דחוימ ןורשכב ןנוחמ 'יה לודגה וניבר

 ישומיש ןפואב ןוכנ רדסב םרדסל ,ל"זח ירמאממ םיטוקיל תורצוא .םיליעומו

 תורזופמה םינורחאו םינושארמ תורבס תורצוא .םירומחו םינוש םישרדמ ראבלו

 ס"שה יפנע לכב תודודחו תוקומע תוריקח ,הישרפמו דומלתה תוניפ עבראב

 יכה תונתמב תודהיה לש תינרותה תירפס תא רישעה רשא רבגה אוה .םיקסופהו

 םתסו תובישיה ידימלת ,םינשרד ,םידמול ,םדא ינב םהב תונהיל ידכ ,תובושח

 .רפס יעדוי םיתב ילעב

 םסרופמה ןמוא ידי ישעמ רקיה ורפס תא רואל איצוה א"ל--ד"כרת תונשב

 .םיקלח השלשב ,ב"א רדס לע ,םינוש םישרדמ טוקיל רזעילא טוקלי לבת ינפ לע

 ספדנ ןושאר קלח .םידיגמו םינשרד לכל דוסיכ םלועב ועבט אציש רפסה אוה

 רמ .שקאפמ רגנוא לאוי 'ר וניבר ונתוחו .ב"פמ רפוס בתכ לעב ובר תמכסהב

 ויתומגמ לכו .םימש םשל ותנווכ לכ יכ ומע ויקלא 'ה יהי, ראשה ןיב בתוכ וימח

 תאלח תולכלו .האטח םתהל ןועמ בישהל םירקבל ותחכותב ןה ,םיברה תא תוכזל

 ."ןאצה יריעצ םע ק"הות ידומילב ןהו ,ןומהה

 .זנאצמ םייח ירבד לעב ק"הגהו קיש ם*רהמ ובר תמכסהב ספדנ ינש קלח

 הכז אלש תויה ,וילא ל"ז דאסא אדוהי 'ר ק"הגה תבושתמ עטק סיפדה ג"ח שארב

 .19 המכסה ונממ חקיל

 תומורת ידשב חושל יתכלה ךולה יכ+ :ורפס תריצי לע ותמדקהב בתוכ וניבר

 םתנובת תצירחב וחלפו ודדש רשא ,םידי תבחר בטיממ תורוא יתטקלו ,הדגא

 ראבו ,.'ה תאריב םחירהו ,םימשב ישאר לכ םע תואלמ תונג ,םנימאנ יעטנ ועטנו

 עומשל םיואתמה םישדק ןאצ ירדע תוקשהל ,םימ אלמ םיקלא גלפ ןגה ךותב

 והורכ .םיסומעו םיסומכה ל"זכח ירמאמ ,םימלענ חנעפל בערב םיפוטעה ,'ה רבד

 רהמ שיח לבקתנ רפסה ."תעמוש ןזוא לע םיברע ,תעדבו לכשהב ,בל ירקח ילודג

 ,ז"נרת תנשב .ןושאר קלח תא שדחמ סיפדהל ץלאנ וניברו ,הלוגה תוצופת לכב

 .יא"ערת-ז"סרת תונשב ישילש קלחו ינש קלח תא ארדיא סיפדה ביל ףסוי ר"גה ונבו

 תינברה הדוסחה תינקדצה ומא םש לע תרטק האלמ םשב ,ולש תושרדה רפס

 תושרד .תושרד ב"כמ רתוי אל ללוכ רפסה .ב*לרת תנשב הרוא איצוה ,ה"'ע האל

 .םישרדמו ל"זח ירמאמב םיאלפנ םירואיבו תולענ תונויער םע רישע ןכות יאילמ

 השלש וניבר איבמ רפסה שארב .הבורמה תא קיזחמ טועימ ,רצק ןונגסב בותכ

 שקבלו ל"צו לאסא אדוהי יבר לש ושדק לכיהב רקבל עסנ וניברש ,הת"ה ךכל הביסה 0

 ושקיב הביח בורמו ,אתיירואד אלופלפב וקסעו תועש המכ ותא בשיו ,ורפס לע המכסה

 אלש רדג ול "ה וניבר םנמא .ק"שב השרדב ודביכו ולצא תובשיש דאסא אדוהי יבר

 הלודג ריעב האלפנ השרד שרד א"פש תאפמ ,ארתאד ארמו בר שיש םוקמב שורדיל

 וניבר ,"שורדל לוכי ינא םג, ברה ול רמא השרדה רחאו ,הרותב לודג בר 'יהש םוקמב

 יתעדב טילחה ןכל .תרחא ריעב שורדלמ רוחא גוסנ זאמ ,תעדה תשילח ול שיש וב ןיחבה

 .המכסה לבקלמ העשה הפרטנ ךכו ,ק"ש לע םשמ עוסנל

 .רבחמה וניבר לש ח*וי י"ע ג"ישת תנשב ב"הראב שדחמ וספדנ *
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 שקאפ תרכזמ

 בתכ לעב ןואגהמ :'ג קלח רזעילא טוקלי ורפס רואל איצוה רשאכ לביקש םיבתכמ

 ןואגהמ ,(טי תוא םיבתכמה רודמב אבוה) אקסילמ שריה יבצ יבר ןואגהמ .רפוס

 םע שדחמ רפסה ספדוה ,ג"סרת תנשב וניבר תריטפ ירחא .ל"צז ש"ל ללה יבר

 .ל"צז וניבר תאווצ ספדנ רפסה שארבו ,םידפסהו תושרד תופסות

 לע םיללכ ,ןושאר קלח הנקמה רפס רדהנה ורפס תא רביח ז"לרת תנשב

 לאוי 'ר וניבר וימחו קיש ם"רהמ ובר תמכסהב .חנ ינב ינידו ןינקו הנקמ ינינע

 ,רבח ירבוחמ תויהל יחור לע םלועמ התלע אלו, :ותמדקהב בתוכ ךכו ,ל"צז רגנוא

 טאל טאל דומלל יכרדו ,הנש םירשע הז יתרוה רדחמ םירוחב וקספ אל ה"ב לבא

 הכאלמל יל 'יה םויו ,םינורחא תורבסו םינושאר ךרד .םישדק ןאצה יריעצל תוארהל

 ההכ די ידי דע ררבלו ןייעל רמשמל יל 'יה הלילו ,םידימלתה תלעותל דומלל

 םי ינמ הבחר יתיארו ,םינינקה םינש המכ יתדמלו ,ימצעל םירבד יתמשרו .תעגמ

 ,םיפנע המכל ףעתסמ ןינק לכו ,םש ריעז םש ריעז .םיקסופו ס"שב ררופמו רזופמ

 נג ץקיאו ,םיקסופו ס"שב שי ,םינינק המכ רבדמ לוק יתעמשו ןויעה קמעב יתנלו

 רפס ושעש ובתכ םינורחא המכ יתיארו ,רפסמ ומצע לבא ,ריהמ רפוס טע יתחקלו

 טקלל הכזא ירומו ירוה תוכזב ילוא יבל לא יתרבד ,םרואל יתיכז אלו םינינק לע

 ."וינפוא לע רובד רבד בותכלו ץבקלו

 הזב ,ישילשה ד"מרת תנשבו ,הנקמה רפסמ ינשה קלח רואל אצי מ"רת תנשב

 רשא םידמולה ןיב ךלוה ועמש רשא ,םיניע תריאמ רפס ,םיקלח השלשה לכ ורמגנ

 ,םירבחמה ילודג תוקומע תוניעממ םייח םימ וב ותשיו ותש םיברו ,תוקוחר תונידמב

 .* םהיטרפו םהיללכ לע רפסב םירדוסמ םהש

 בקעי יבר ןואגהמ שאמ לצמ תואיצמה רקי רפס שדחמ זא סיפדה ןכ ומכ

 :ותמדקהב בתוכ ןכו ,תובגשנו תובר 'ורעהב ורטיעו ,םידרפסה ימכח ילודגמ ,ירדנפלא

 ןואגה ןייצ אל םג ,תוחתפמ אלו רעש תיב אל יתאצמ אל ןשונ ןשי הז רפס הנהו,

 די ידיש דע לכה תא ןקתל ינתמב רשא רפוס טע יתסנש ,ףד אלו קרפ אל ליז

 יתישע רפסה ףוסבו ,ותוא איבמש ימ הבושתה ףוסב יתנייצ םגו ,תעגמ ההכ

 ןקתל יתחרט רשא ליז רבחמה תוכזב .ת"ישה יננח רשא תורעה הזיא םע תוחתפמ

 ,וב וגנעתיו ותארקל הרות יבהוא לכ וחמשיש יתיפצ רשא האנ ןפואב רפסה שדחלו

 םימוי וא םוי אל ילע 'יה הכאלמ יכ ,יניעמ הניש יתדדנ ףסכ עצב רובעב אל ו"חו

 ואיבה ,אורקל םיבידנ יחתפ לע קופדא יכו ,וב יתקסע םינש המכ ,הנשו שדוח וא

 ימ ןירעצמ ונא םינושארה לע ורמאי יתמועל ,הז רקי רפס תונקל םכתבדנ תמורת

 .וידומיל רדסמ והועירפי אלש ידכ ,בירעמ תליפת רחא וירחא תלדה רוגסל "יה וגהנמ 1

 ,םידבה שובל שיא וינפל הלגנ הנהו ,הלודג המדרת וילע הלפנ םירפסה ןיב ותבשב םעפ

 בותכו טע ךדיב חק םוק ! םדרנ ךל המ ,שיאה וילא רבדיו .ל"ז ם"במרה 'יהש ול המדנו

 זמרש הזו ,(ל"צז טעטמ צ"הגה ב"ש לש י"כמ) ס"שב ורכזוהש םינינקה ינפוא לכ תא ךל

 .וניבר ןאכ

 ק"קד בר רפוס לשיפ ר"גה ודכנמו ,רפוס ביל ףסוי וניבר ונבמ תוהגה םע שדחמ וספדנ *

 .רבחמה וניבר לש ח"וי י"ע ,ב"הראב ב"כשת תנשב ,ל"צז אשיימ
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 רפופ ןממסיז יב

 וימד רפס איבמ רבחמ רשאכ ,םיברל םע יבידנ תאטח עדונ אלה ,םינורחאל שוחי

 ."רפכי ומע דעב 'הו ,הצרא םיכפשנ

 ףסוא םע ,הרותה תוישרפ לע םישרדמה רפס הרוא איצוהל רמוא רמג ןכ

 השמחב םסיפדהל ודיב הלעו .רזעילא טוקלי ורפס תינבתכ ,וקל תחתמ םירואיב

 ויתובר תרותמ הקשמו הלודש םש לע רזעילא קשמד םשב 'ו--מ*רת תונשב ,םיקלח

 ינאו, :ל"צז אימאלאק ללה יבר םיכסמה רשה בתוכ תישארב רפס לע .םירחאל

 ךמ ולק .ךרד םשה אוה אוהו ...הזכ רוביח תושעל 'ה והכיזש המב ותוא אנקמ

 ."םילפאה תואובמב תורנ קילדהש רובע לואש יבא שיק

 ,"יעשי ןזח םשב םירבד 'ס תוישרפ לע הדגא סרטנוק ףיסוה םירבד קלחב

 ן"זחב זמורמ םגו, ותמדקהב חבשל םעט ףיסומ דועו .ייעשי ומשש דחא בידנ ש'"ע

 ."םלוע דע םייח 'ה ןתי דובכו ןחו י:וברקב ימשו יתחפשמ םש

 ויתובושתמ ףסא ט"מרת תנשב יכ ,ל"ז ןואגה וימח רמל חור תחנ השע םג

 וניברמ .ד"ויו ח"וא לע א"ביר תבושת רואל איצוהו ,דחא קדנופל תורזופמה

 .רפסה תוחתפמב תואלפנ תורעה וילע ףיסוה וניברו .ל*צז ץינכערמ רגנוא לאוי

 לע רקי טוקיל ,םילהת לע רזעילא טוקלי אלפנה ורפס תא סיפדה ן"רת תנשב

 רפסה חבשב גילפהל הברה ל"צז ש"ל ללה יבר .לארשי תורימז םיענ ירומזמ לכ

 13 םש ותמכסהב

 העברא רפוס טע םסרופמה ורפס םלוע רואל עיפוה ט"נ-ח"מרת תונשב

 לודגה ורפסב ועיפוה אלש םיללכ ,ס"שה תויגוס לע תוטישה טוקיל ,י+ םיקלח

 ונינובאדל דבאנש ,רפוס טע ןרפסמ ישימח קלח ק"יתכ לע לבחו) ,"הנקמה רפס,

 .* (המויאה האושב

 אלש ,הכלהל תובושתו הדגאו הכלהב םיסרטנוק הברה דוע הכרב וירחא חינה

 ,םירידנו םיקיתע םישרדמ ל"זח ירמאמ לש לודג ףסוא וניברל 'יה .םרואל וניכז

 קידצה ויבא םש לע רפסמ שרדמ םשב ,םישנא יאלפומו עבטה ירוצימ םירבדמה

 .רזעילא-טוקלי רדהנה ורפס ישעמכ ב-א רדסב רדוסמ ,ל"צז רפוס לשיפ יכדרמ יבר

 םירואיב םע רואל אצי רשא ,'ב תוא דע ןושאר קלח קר הזה םשובל וניכז אל ונא

 .ב"ערת תנשב ל"צז דאראד ברה רפוס אדוהי 'ר צ"הגה ונב י'ִע

 ,ןמסוז ,םייח. םילודגה ויחא ינש םשו ומש זמורמ ן"זח תויתואב יכ רמול וניבר ןוצר 2

 לארשי תדע להק ררועל וכז ,םימסרופמ םינשרד ויה םיחא השלש לכש תויה ,"ילתפנ

 .(רפוס ל"ירגה י"כמ) תיבה ןברוח ינפלש תונשב איבנה 'יעשי גהנש ןיעכ ,הבושתל

 השעיש ונייהו ,הנרמגי הוצמב ליחתהש רחאמ יל עמשיש יאולהו, : בתוכ ויובד ןיב 3

 ודיב התלע אלש וניבר רעטצה ותנקז ימיב "... הז ראותב תוליגמ שמח לע םג רוביח

 .תוליגמ שמח לע וטוקלי תא רומגל

 יתדמלש יבל יתיכז רמאי ימ יכרע ךמ יתעדי : ותמדקהב וניבר בתוכ ןושאר קלחב 4

 הבשחמב התלע אל יתורחב ימיב םלועמ ,המשל אלש יתדמל אל ה"ב לבא ,המשל קר

 ןכ יכ ,םירחא םע דמללו דומלל הרות להואב בשיל 'המ יתלאש תחא קר בר 'יהאש

 ...ל"ז דיסחה ו"מאא םירפא ידימ יתלגרתנ

 .רבחמה וניבר לש ח"וי י"ע ז"טשת תנשב ב*"הראב שדחמ וספדנ *
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 שקאפ תרכומ

 םירפסמ תורקי תולוגס ףסוא הלוגס ןבא סרטנוק אצמנ לארשי תולוגס רפסב

 אלש תוערואמו תולחמ ינימ המכ לע תולוגסו אתודיסחד ילימ ,םינוש די יבתכו

 .ל"צז וניבר לש ןמוא ידי ישעמ ,אובת

 ,תונוש תוריקחו תורעה םידימלתה לופלפב תורזופמ ויתועומש אצמנ דוע

 טקליו ,תויפלת-לת ומכ ,וייח תונש תפוקתב ועיפוהש םיינרות םינוחריבו םיצבוקב

 ,ורוד ילודג םע ןתנו אשנ ןכ ומכ .(רמטס) קחצי להא ,(ןמרקא) הרות לידגי ,ףסוי

 .וילא תוכרענה תובושתה ,וכרעב שדחה םילודגה םשב ןמוסמב

 בר ןוה רזיפ ,תואיצמה ירקי םירפס ןומה םהיניב .םירפס תואמ ב*יכ ול ויה

 הדגאב ןה רפס 'יה אל טעמכש שיגדהל יאדכ .םינורחאו םינושאר םירפס ול שוכרל

 רבד שפיח רשאכו .םינויצו תורעהב םינמוסמ ויהו ,וילע רבע אלש הכלהב ןהו

 לקי לא ,רמול ליגרו .םהב ןתנש וינמיס י"ע ומוקמ דימ רכזנ רפס הזיאב שודיח

 הזיא םדאה אצמי הלא לכב יכ ,םינורחאבש ןורחאמ אוה וליפא רפס םוש ךיניעב

 םדעלבמו רבד שדחל םהידי לע יתררועתנ םימעפ המכו ,בוט רבדו שודיח רבד

 .שודיח רבד ןינעה לע רמול תעדה לע הלע אל

 ץירמה רשא ויבתכמ לכב ,ףוגה ירוסימ תוארונ לבס וניבר לש וייח ימי לכ

 ןנחתהו שקיב ,ומויסב וא תרגאה תחיתפב ויבואכממ ריכזה םיבורקלו םילודגל

 רבגתמ 'יה ויבואכמו וירוסי תורמל .המילש האופרלו הבוטל והוריכזיש וידידי תאמ

 דחפו רומ וילע רבע אלגירד אתבש אבכ .העש לכבו תע לכב ותרמשמב דמעו יראכ

 עירתהלו חיכוהל ררועל ,בלה תא תכשומה הדגאו הכלהב םיברב שורדיל וילע יכ

 שרדו .םירשנכ זועו חכ ףלח םידוד תע עיגה רשאכ םנמא ,ויניעב השקה רבד לכ לע

 אתעיס ןיעב ןיע הארש ךיא ,וקלח לע 'ידוה ןתנ זאו ,ובבל םע רשאכ בצוח לוקב

 שרד ז"כב ,הלמ ףא עיבהל תורשפאו חכ ול 'יהיש ןימאה אלש ףא ,אימשד

 .שדוקב וכרדכ תוררועתה ירבדו רסומו המכח ,םייתעשב

 זא יכ .ג"סרת תנש תליחת דע המר דיב ותדע להינו וקריפ וניבר הנש ךכ

 ברע לש רקובה תרומשאב לארשי רנ הבכ ,תורואמה וכשחנו לגלגה ךפהנ םואתפ

 .ורצויל הרהטב ותמשנ ריזחהש ,ק"הוי

 רודוצה תא ליבוה ץחרמל עסנשכו ,םימיל ריעצ ודועב ול ןיכה ויכירכת ידגב תא

 .5ולש האווצ םע םיחנומ אופיא אוצמ תעל ועדיש וינבל רמא םגו .ותא ומע

 : םוי לכב םרמואל ליגר "יה וניברש תוליפתה 5

 ,םיאטחו םיעשפ לכ לע יל לחמתו חלסתש וניתובא יקלאו א"ה ךינפלמ ןוצר 'יהי

 תע עיגיש םאבו ,יפוגבו ידיבו ילגרב יתאטחש המ ןיב יניע תוארב ןיב יתישעש המ

 ךתי אכרבל לכוא אל ןמז ותואב ינאו ןיד אמלעמ קיפא ינאש חרכומו יתריטפ ןמזו

 ילב ע"גב יתמשנ איבתו יתומ רחא ינרסית אלש שקבמ ינא ןכ לע ,אתבויתב יבתאלו

 וגו 'ה ישפנ יכרב ה"שז ,דחפו ארומ םוש

 ןילימ ארבסל ךלד אוער אהי ,ןיזר ילגו ןיכלמ יראמ אוה תנא ןימלע לכ ןובר

 שיר םדקו ךמדק אפוסכב ליעא אלד ,ךיפ םע יהא יכ ארק יאה יב אמייקל יאמופב

 רזעילא טוקלי) יאליע אתביתמ שירמ אתייוואד ןילימ עמשמל הכזאו ,עיקרד אתביתמ

 .(םילהת לע
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 רפוס ןמסוזו יבר

 ועגו .שדוקה ןורא די לע תורמשמב הלילה לכו םויה לכ ודמע ותליהק ינב

 ילודגו ויבורקו וינב ואב פ"כהוי תרחמ .םיארונ ימיב 'ה ףרשש הפירשה לע 'יכבב

 קחצי יבר צ"הגה ןיידה וילע ןנוק הנושארב .דובכ ול קולחל הביבסה לכמ לארשי

 וזירכהו ,ל"צז רפוס ביל ףסוי יבר לודגה ונב וירחאו ,שילש תועמדב ל"צז לפרק

 .ל"צז וניבר לש ומוקמ אלממ תויהל הדעה ישאר םעטמ רחבנש דמעמ ותואב וילע

 ,קידצ לש ונורא לע םימשג ופלז םימש םג ,דפסהו 'יכב םוי 'יה םוי ותוא

 תולוקב : ורמא םירכנה תוברל םעה לכו ,רועיש ןיאל דע ומרזו וחתפנ םימשה תובוראו

 .ונתאמ רטפנ םיבר םימ ףטשו הרעס חורבו ,הריעה וניבר אב ףטוש םשגו םיבר םימ

 רזעילא יבר ןואגהו םינואגה וינב וילע וננוקו ודפסש ירחא ,ברע יללצ וטנ רבכ

 םימלוע תחונמל שודקה ופוג אב ,הביבסה לכמ םילודג דועו דאהינאבמ שטייד

 .ל"צז רגנוא לאוי וניבר ונתוח רבק די לע

 תדמעה 'יה אצת 'ד םוי, הבצמה תמקהב ןורחאה דובכ ול וקלח לולא שדוחב

 רואמ םלועב םסרופמה שודקהו קידצה ןואגה ברה דובכ םיקלא שיא רבק לע הבצמ

 לודג דובכו .ו"צי שקאפ ק"קדבאה ל"קוצז רפוס ןאמסוז רזעילא ןרמ ת"שקכ הלוגה

 ,ורבק לע ללפתהלו חטתשהל ואב קוחרמו בורקמ תואמל םישנא ופסאתנש ול ושע

 ןואגה ומוקמ אלממה ונב ןויצל ןושאר ,חרוצ רמ דפסמ הניקו יהנ לוק וילע ואשנו

 יכה ישילשהו ,ו"צי דעריפ אסיטד ןואגה ודימלתו ויחא ןב וירחאו ,שקאפ ק"קדבא

 ברה ודימלת שדוקב יעיברו ,א"טילש דאהינאב ק"קדבא ןואגה ח"ומ דובכ דבכנ

 .(ףסוי טקליו) "ח"הבצנת ,י"נ ארדנעס ק"קדבאגה ונב םהירחאו ו"יה קאלליאד ןואגה

 :6ליצז וניבר תריטפ תעל ןימוחינ בתכמ

 ג"סרת ירשת גיי

 ,ותלהת ןכ ומשכ דחא לכ ,היציפמו הידמולו הרותה ירואמ םינברה דובכ לא

 ןואגה ברה חונמה ינב .ותרדהו לארשי ןואג םהיבא רמ לע םילבאתמה םילבאה

 .שקאפ ק"קד מ"רו ד"בא רפוס ןמסוז ה"ומ אנברו אנרמ 'וכו הלהתלו םשל םסרופמה

 ןואג תודעהו הרותה ןורא תוינש תוחול ןורבשב רבתשמ יברקב יבל המוה

 ותולדגל ךרעו ץק ןיא רשא ,לארשי לש ןבר םכיבא רמ תריטפב .,םלועה רואמו

 תרימאב העומשה האב יכ הבוטל ונילע רבעש כ"הוי תסנכהב ,רקח ןיא ותנובתלו

 םיקידצ תתימ תרפכ םירופכה םוי לע ףסונ םיכירצ יכ וניתונווע וברו ,ירדנ לכ

 ,ןורחאה דובכ קלחל יתיכז אלש לע דואמ יל רצ .וניקלא תיב תפירשכ הלוקשש

 ויליבאל םחנה ןמחרה בא אנא ,יתבכעתנ תינעתה תשלוחו תודרט בורמ יכ תמאה

 יוואמכ .םלשוריו ןויצ תומחנב לארשי תיב לכ תאו ,םלשוריו ןויצ ילבא ךותב

 חצנל המרה םככרעכ םכדבכמ םכריקומ

 גז רפוס ל"ז ב"שארהמ ג"ההב ןועמש 'קה

 .(150-2 'מע) יעיבש קרפב דוע האר 6

 לש ונב ,ל"צז הבושת תוררועתה לעב יולרע ק"קד בר םסרופמה בגשנ קידצ ןואגה אוה זז

 .ד*יה ד"שת האושב עי"בלנ ,ל"צז רפוס בתכה לעב
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 שקאפ תוכזמ

 :ל"צז וניבר תבצמ חסונ

 ג*פ

 ,אלפנ יקבו םוצע ףירחה ,ונתראפת תרטע ,וניזוע ןואג ,וניברו ונירומ ונינודא

 ת"שכ םיקלא שיא הלוגה רואמ ,ושודקו לארשי ןואג

 ליצז רפוס ןאמסוז רזעילא ה"ומ

 הנש םישולשכ שאלאה ק"קד ד"בא 'יה ,ל"צז לשיפ ה"ומ קידצה ברה ןב

 תנשמ שקאפ ק*קד ד"בא 'יהו ,ל"צז ןואגה ונתוח וניבר םוקמ אלימ כ"חאו

 תנשב הרהטבו השודקב הבוט הבישב רטפנ ,ק"פל ג"סרת תנש דע ו"מרת

 תרחמב לודג דפסהב רבקנו 'קה םוי ברעב רקובה תרומשאב ,וייח ימיל הע

 .כ"הוי

 תוקומע תורבסב ןנחטו םירה רקוע הרותה רידא ןונבלב זרא

 תוקוחו תדה םיקה שפנ תריסמב םידיגמה בא תוילגרמ קיפמ ןושל

 םיקחרמב םג דסח הברה ,תונמלאלו םימותיל םימכחל זועת ונימ'

 םיקאונ ליצה ויתועמדו ותלפתבו הרותה ןרק םירה ומע ץרפב דמע

 הלמ ןיא רפסל ותונתוונעו ותקדצ ויפוגסו ויתוינעת ותשודק רכז

 הלהת לכ לע והבג ויתודמ ואלפנ ויתולעמ ומר

 םירהצב שמשכ הלוגה לכב ריאמ ותשודק וויזו ותרות רוא רהז

 םירוד רודל דומעת הבהא לש ןירוסיב ותדובעו םיברה תוכז\

 םיריאמ הברה י"תכו א"בירו שאמ לצומל תוהגהו רפוס טע ,הנקמה רפס

 םיריהזמ ת"הע רזעילא קשמד ,םילהת לעו ח''ג רזעילא טוקלי ,תרטק האלמ

 ויתובושתל ווק תווצקה לכבו לארשי תדמח לכ ול ורודל בוהא

 ויתובשומב לארשיל רוא וירפסו ויתוביתנ וידימלתל רנ

 םידידיה ראפ םינברה בר הרותה רש רודה רזנ לארשיד אבר ארפס

 םידסח תולימגו הדובע הרותה דומע אשידק אניצוב אערא ארסחד יו

 וניניע דמחמ תמאו םולש רש תוירבה בהוא תועושי לעופ

 ונידעב ןגי ךתוכז שודקה וניבר ךירשא תרצונ תולודגל תלעופ תובר

 ה"בצנת

 האל ומא םשו
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 רפוס ןמסוז יבר

 ירחא המלועל הכלה ,הרש 'יח תרמ תינברה הלוגדה תינקדצה וניבר תשא

 םשו גנירמעיב רפוס אדוהי ר"גה הנב לצא רקבל התיה איה .הלעב תריטפל הנש

 הרוהטה השפנ תאצ ינפל .םש הרטפנו הילע הלחמה הרבעו ,הידכנמ דלי הלח

 דמעמ ותואב הרמא םג .הדובכל ואבש הלעבו הירוה תומשנל אבה ךורב הרמא

 .התרזעב דמלש 'קה הרותב קלחו תוכז הל שיש החיטבה הלעבש תויה דחפ הל ןיאש

 .ןורחא םויל קחשתו יוה

 : הרכזל הליהקה ינב ותרח רשא ,הבצמה חסונ

 ט"פ

 הדוסחה תקידצה תינברה ףלאמ תחא השא

 ה*ללצז לאוי וניבר תב הע חרש 'יח תרמ

 ה*הלצז ןאמסוז רזעילא וניבר תשאו

 .לודג דפסמבו םע ברב ותרחמל התרובקל הלבוהו ק"פל ד"סרת ולסכ 'ו םויב הרטפנ

 םישנב הרקיה תוחנאל ונתבזע תוחונמל תכלה

 םישרו םיעוש וללהי ךתליהתו ךתראפת תוממור

 לילו םמוי תדקש הבו הרות ילע םינומא תלדג ךינב

 ללמי ימ ךישעמ ראפלו םיבוטה ךיתודמ וברו ומענ

 םירפס רבחלו לארשיב ליח תוברהל וניבר הכמת ךזוע ןימי

 םירבו םיריאמה וירבדב ךקלח וקלחמו ךתרות םג ותרות

 הבברמ הלוגד המילש תקידצ ליח תשא הזונג הדמח

 הביטה דאמ דמח ירוחבלו םינויבאו תונמלאל השרפ הדי

 הבש םורל וניבר ירחא ודרפנ אל םתומבו םייחב םימיענה

 היצלח יאצויו הלעב תרטע היתובא תראפת םישנב יתרש

 הישעמ וראפי םירעשב רשוכבו המכחב םילעפ תבר

 היתוקדצ הינפל ךלהו תפומלו סנל תדמועה השאה איה

 וניבר ןואג תשא דובכל תאזה הבצמה הדע

 וניתליהקד אשידק אירבח ינב דסח ישנא ודימעה

 ה"בצנת

 .םישדח םירפס לע וניבר די תחתמ ואציש תומכסה

 .(סרת שקאפ) סייוו קחצי ר"גהל ,רצויה תיב ינבא

 .(ט"נרת שטאקנומ) עברוגד בר סלפרק ןהכ םהרבא ר"גהל ,ת*וש ,םהרבא להוא

 .(ח"נרת טעגיס) אקניפסמ אנהכ ןמחנ ר"גהל ,ח*וא ע"*וש לע ,םייח תוחרא

 אוושאלאטד בר .קילג קחצי םהרבא ר"גהל .ןילוח תכסמ לע ,קחצי ראב

 .(ו"נרת בובל)

 .(ו"נרת שטאקנומ) ץישפיל יתבש ר"גהל ,הלימ 'לה לע ,תובא תירב

 = 0 ב



 שקאפ תרכזמ

 .(דצנרת גרבמל) .ןנברד אקוליח 'יפ םע ,חספ לש הדגה

 דאהינאבד בר  קאללאפ יולה השמ ר"גהל ,תישארב .,השמ רבדיו

 .(ד"נרת גרובסרפ)

 .(ב*סרת שקאפ) גניסיגד בר ,רעשיפ 'יבוט ר"גהל ,םילהת לע הבוט הקלח

 .(ו"נרת שקאפ) רפוס ףלאוו ר"גהל ,הרותה לע ,ןימינב תלמש תופלח

 .(דנרת שקאפ) שאדולד בר ,ןירטש ןושרג ר"גהל ,א"ח תויגוס ,ינושרגה טוקלי

 .(ד"נרת שקאפ) רפוס ביל ףסוי ר"גהל ,תישארב ,רפוס טוקלי

 .(ו"נרת גרבמעל) ,םימואת דוד ר*גהל ,הרותל םינזאמ

 .(נ*רת שקאפ) טסוחד בר .קיש השמ ר"גהל ,תובא יקרפ לע ,קיש ם"רהמ

 .(א'נרת שקאפ) גארפמ ןתנוי וניברל ,חספ 'להל ןתנוי הטמ

 .(ב"סרת שטאקנומ) םיובנזור שטיל ןושרג ר"גהל ,ד"וי לע ת"וש ,םירבד בישמ

 .(ט"מרת שקאפ) באטד בר ,רעיירב ףלאוו ר*גהל ,ת"וש ,ןימינב תלחנ

 .(ג"סרת שטקנומ) ,אנדערסד בר ,רלדא 'ולש ר"גהמ ,הרותה לע ,יולש בר

 .(ג"סרת שקאפ) ,ץרווש ילתפנ ר'גהל .. .םיחתפנ םירפס השלש

 .(ט"נרת גרובסרפ) ,לצרה אבא ר"גהל ,תוכרב ס"מע ,םימכח יתפש

 .(ז"נרת שקאפ) טסעפב ץ"מוד ,רפוס 'ולש בקעי ר"גהל ,ח"וא לע ,םייח תרות
 הטעטד בר ,'ולש שיא ריאמ ר"גהל ,דעומ אתפסות לע ,יכדרמ תלכת

 .(ח"גרת שקאפ)

 ך

 ל"צז וניבר תאווצ

 .ק"פל ח"רזת ךל חלש 'פ ה"ב

 ויתובא לככ בשות ,ובצוח רוקמל הלעמל תולעל ,ותע תא םדא עדי אל ןה

 דחא םוי בוש 3 ל"זחא כ*עו ,ךתלוז 'ה התאר אל ןיע רשא ,םינדע לחנמ גנעתהל

 יכ ,עשפמ ףח יתיכז רמאי ימו ,שבלי שדוק דב םינבל וישובלמ 'יהי דימתו "וכו

 הבושתב די חתופה 'ה ימחר ילול ,םויו םוי לכב רבגתמו שדחתמ םדא בל רצי

 ןתני ריצח םדא ןבש דימת בשחמש ימ םדאל ירשאו ,ןורחא הצק דע םדאל הכחמו

 רהטל םיקדסבו םירוחב שפחל בלה לע םישי ,ותיבל בושי אלו רובעיו ךלוה חור

 ,ול רוזעי רשא םדא ילב קוחר ךרדל הדיצ חקיו ,הנשוש םיחוחה ץוקו גיס לכמ

 לקושו בשוי ךלמ רשא ארונהו לודגה םוי ומוי תא לכלכי ימ ,יתמיא וישכע אל םא

 .לכאי טעמ םאו בר םא ,ול השעי ויללעמ ירפכו שמשה תחת השענ רשא רפוסו

 ןה .קדצת ןעמל התא רבד ,חיכוי וינפ לע םא החכות םוימ יוא ןידה םוימ יוא

 קר אל םא השא דולי קדצי המב ,תונמלמ ובר ךיתונועו ךיניע דגנל ךיתואטח

 ,ומויב םוי ידמ שפנה ןובשח תושעל םדאל בויח כ"ע ,םחורי זא בזועו הדומב

 .(א גנק) תבש 1



 רפוס ןמסוז יבר

 לכ ןכ השועש ימ יכ ,םדאה ןקתל שפנה ןובשח אב םרציב םילשומה ורמאי כ"עו

 שרשנש םרט תוויע רשא תא ןקתמ ףכית יכ ,ויתונועמ רתוי יאדווב ויתויכז זא וימי

 וא הנשב םעפ קר םא ןכ אל .,תונוע ימתכ לכמ ןבלתהלו רהטל לכוי לקנב ובלב

 ,םימעפ המכ רבעש ןויכ רתיהכ ול השענ המכו םיחכוש םישנא המכ דעומ םויל

 רתוי תוער םרוגש תונטק לע חיגשי אל ךכ ךותמו תולודג תונוע 'יהי ןמזה ךשמבו

 רבעש המ לעו ,רתוי תוצמ םויב השע םא ומצעב בושחי הליל לכבו ,תולודגמ

 וא בלה ןוצרבו החמשב ןגוהכ הוצמה השע םא בושחי םג ,ול רפכתיו דימ הדותי

 תושעל ותלכיב 'יהש אל םא םגו ,םימש םשל היוצר הנווכב 'יה םא ,אשמכ קר

 םא ,וציק םויל הזב ברקתנו וייחמ קלח דחא םוי רבעש בשחיו ,לצעתנש קר רהתוי

 המידרת לופנב םג ,ותמילש גישהל ושפנ ךכזל ותאירבב 'ה ןוצר רשאכ ןקתמ

 הכו 'ה תוקיבד שקבל 'ה ינפ חכונ ובל םימכ ךופשל ובבל ררועתי זא םדא ינב לע

 ךנוצר תושעל ךילא ינברק ,ךיתדובעבו ךיתרותב ינצמאו ינקזח 'ה אנא :רמאי

 םיעמשנ ירבד ויהיש ינכז ,תווצמ תושעל ינכז ,םיבר ךירדהל ינכז ,יתצפח

 ךכ ךותמש ידכ הדגאו אתתעמשב םיילכש םייתימא הרותב שדחל ינכז ,ךיתדובעל

 ךכ ךותמו ,הקמועל דרילו הרותב ? .ךופהל ינכז ,שיאו שיא ךישמהל ידיב 'יהי

 םיאלוממ םיגב ינבו םינב תוארל ינכז .ךדבעל רתוי ןוכנ בלו הבשחמ םהלו יל 'יהי

 ינכז ,הלעמל םידמחנו הטמל םיבוהא ,תודמבו תולעמב םירתכומ האריבו הרותב

 שומי אל םהיאצאצמ ,םימכח ידימלתו םיקידצ ןהילעבו תועונצ 'יהת יתונבש

 יפמו ךערז יפמו ךיפמ ושומי אל %בותכש ארקמ יב םיוקיו ,םלוע דע הרותה

 .ר"יכא ,םלוע דעו 'וגו ךערז ערז

 רבכ ינמזמ קלח יכ רוכזא םא אריאו יתלחז םימיל ינא ריעצש ףא הנה

 תועש המכ ,םויה דע ינמז בור יתקסע המב ירשב תרעש רמסת ,ףלחו רבע

 ,םימש םשל יתנווכ 'יה אל יאדוב דומילה תעשב םג .הדובעו הרות אלב יתלטב

 הניש יתדדנ אלו םיחורס חזרמב ןש תוטמב יתנשי הלוככ אבורו תוליל המכ

 זא רוכזא םא יעשפו ירוענ תאטח ההא ,רחשה ררועל רקובה תרומשאב יניעמ

 יתשדקש רמאי ימ םג ,םירוענ ימיב הליל ירקממ יתרהט רמאי ימ ,.םימ אלמ יניע

 לחומו הבושתב הצור 'ה יכ יבל לע בישא תאז קר ,םירפסה ובתכ רשאכ ימצע

 םיקידצ תכמ תויהל וקדצ ןימיב ינעיסיש 'הל ללפתמו הכוב ינא דימתו ,תונוע

 יתיפצב ,םלוכ דגנכ הרות דומלת יכ ,המשל הרותב םיקסועו השודקב םיבשויה

 'ה ,אבא הכזמ ארב יכ יאטחמ הקנא םב יתוא ךריב 'ה רשא ינב חכמ יכ יתיפצ

 יבאו יבאו ,קתני אל שלושמה טוחש ,הרהטבו השודקב ישפנ תואכ םלדגל ינכזי

 ינב לע בויח כ"עו ,+םינושאר תורוד דע םיגלפומ םידמול ויה םלוכ ל"צז יבא

 לבא .םלוע דע םיאבה תורודב ונממ קספי אלש הדובעבו הרותב קוסעל יבוהא

 .הב ךפהו הב ךפה ,תובאד ה"פוס הנשמה ןושלמ 2

 .(דכ טנ) 'יפשי 3
 ,םיקידצה ויתובא לש סחיה תא רדיס ותאווצב םותחה לע אבשכ ל*קוצז לשיפ 'ר קידצה ינקז 4

 .(1 הרעה א תוא) ליעל אבומ

== ₪] == 



 שקאפ תרכזמ

 תילכתו ,םולכ ןיא הארי ןיא םאו ,םידמצנ וידחי האריה קר רקיע דומילה אל

 ש"ש םיללחמו הארי םהל ןיאו םידמולש םישנאל יוא ,תושעל קר אוה דומילה

 דאמ הרעשנ םיקידצ םעו ,'ה לוליח 'יה אל זא יכ םידמול ויה אל םא 'יה בוטו

 ערמ רוס המכח תישאר כ"ע ,םיאיטחמ םה יכ בשחי לודגל םלצא הנטק הריבעו

 רוכע רמוחב הבולע שפנה ךכזל םרוג תואיקבו לופלפה אלו ,הניבה איה 'ה תאריו

 ץמאו קזח ,ךיבא רסומ ינב עמש כ*"ע ,השודקהו האריה קר ,לכאת אל היבא םחלמ

 השעי המ קדצ ינזאמב סלפל םיניע תריאמ איה יכ ,םכחו היכרד האר 'ה תרותב

 הב ,ב*הועל וניתויחל הזה םויהכ ונל בוטל 'המ םדאה תרות תאז ,יחו םדאה

 .שקיעו לתפנ ךרדמ לצנהל םדאל רשימה תודמה תוביתנב הלענ

 תוינשמ דומלת םויו םוי לכב ,דומילה ךרד :יבוהא ינב ךל בותכא ןכ לע

 ךותמ םגו ,המשנ תויתוא הנשמ יכ המשנל הלודג הלוגס הז יכ ךייח ימי לכ

 ארמג ףד הזיא םויו םוי לכבו ,הרותה לכ ידומילב םינש הזיאב יקב 'יהת ךכ

 אלו הרשי ארבסב קר בטיה בטיה ןויעב 'יהי דומילה רקיע לבא ,ש"ארו י"שר

 דומילה רקיע והזו .קלחלו תומדל לכותש דומילה ךרד רשייל קר לבה לש לופלפב

 תואיקבה ליעוי המ דומילב רשי ךרד שיאל ןיא םאו ,תועטה תשרב לופיל אלש

 אצת םשמ הברה ולאכ םירפס ונל שי ה"בו ,םהירבד ןבללו ררבל עדוי אל םא

 ולא םימיבו ,םידבה לע ברח ,דחאמ םינש םיבוט יכ רבח ךל הנק לבא הארוה

 י"ע ולשכנ םיבר יכ ,הזה שיאב 'ה תארי שי םא השירדו הריקח תישארב ךירצ

 השע םג לבא ,*םיעשר תרובחב בשילמ רבדמ זולמב תויהל בוט ,םיבוהא םיער

 אלו השודקבו האריב םסרופמ רשא שיא רחבתו 'ה תרות עמשת ויפמ בר ךל

 ,חילצמ הניא הרותה זא רומג קידצ וניא ברה םא .תילכתה דבלב תופירחב

 המכ לובסת ,ורפעב קבאתת זאו 'ה ךאלמל המוד םא 'ה תארי המכח תישאר

 דובכה ףוס רעצמ ןתישאר םאו ,ךתאריל ךדומיל תילכת 'יהיו ,ךתורחב ימיב

 'ה לע קתע םירבודה םישחלמ לוקל ןזוא הטת לאו ךרצי חיטבי לא ו"חו ,אובל

 רקיע תומכח יראש קר דבל הרותב תילכת ןיאו ואב םישדח הזה ןמזבש ,ותרותו

 ושענו תחשב ולפנ ןכ ובשחש םיבר ואר יניעו ,גיהנמו בר תויהל ידכ לפט הרותו

 קזנב הוש רצה ןיאו ןינימה ירפסב תורקלו דומלל דאמ הנכס יכ ,םיסרוקיפא

 בוטב רוחבל וטיבי חכנל ךיניעו ךיתובא וכלהש ךרדב ךל ,/הב חטב ,.ךלמה

 ונילאוג יכ עישוהל 'הל רצעמ ןיאו בוטה רסחי אל 'ה יווקלו ,ערמ קחרתהלו

 תרות יתדמל קר ,האגתמו גיהנמ 'יהאש ידכ דומלל יתעדב הלע אל םלועמו ,יח

 עדוי 'ה יכ ,יתיכז ה"בו ,'ה תדובעל םיבר ךישמהל הדגאב םגו הדמתהב 'ה

 םירוגש [ויהי] םישרדמו ך*נת ,הזב ליגרת התא םג ,ול םלשי ולומגכו תובשחמ

 רשא ךרדכ םירמאמו םיקוספ שרפל רשי ךרדב כ"ג ךמצע ליגרתו ,ךיפ לע

 .םכחו בוטב רחב ,םימסרופמה םירפסב הארת

 .רוראש ק"קד בר כ*"חא 'יהש ,לשיפ רוכבה ונב אוה 5

 .תועד 'המ ו"*פר ם"במרה ןושל 6



 רפוס ןמסוו יבר

 תואיגמ רהזהו רהזה הלודגב ןה הרותב ןה תולעמב הלעתש ךמע 'ה םאו

 'ה יכ תואגתהל המ לעו ,ר"הצי השעמ תישאר איה יכ ,בל הבג לכ 'ה תבעות

 הז לע 'יעו ,וינפל עינכת קושב אצמתש ימל אברדא .,דובכו הלודג המכח ןתי

 תותכ 'דמ הז יכ ערה ןושלמ דאמ רהזהו .םירודיסב ספדנה ן"במרה תרגיא

 ךדי םישת םג .ערה ןושל עומשמ ךינזא םוטא ,: הניכש ינפ לבקל םיכוז םניאש

 .ער אלו בוט שורדת ךאנוש לע םג ,םירחאמ רבד םוש רבדת לא ,ךיפ ומל

 דומלל לכוי אל דיפקמה יכ ,האריהו הרותה ר"הועב בירחמ תאז יכ סעכמ רהזהו

 ,תיבב הבירמ השועו םדאל איטחהל תוער לכ םרוג םגו ,*ל"זחאכ דמלל םגו

 דגנל 'ה דימת רוכז ,'וכו םיבישמ םניאו םתפרח םיעמושה 5 ל"זחאש המב רהזה

 םיחבשמ לכה זא ןיעמשנ תחנב םימכח ירבדו ,ךלמה לכיהב ףוצקת ךיאהו ךיניע

 רמאו ,עודיכ תועטל ואב סעכ ללכל ואבש ןויכ םילודג םג האר .ךתוא םיבהואו

 ,ביר יחבזמ הולשב תפ בוטו ,ךרשבמ הער רבעהו ךבלמ סעכ רסה (אי תלהק)

 ה"שאו ש"יא ןיב ה"בקה לש םשה זאו הקולחמ םרוג השאל שיא ןיב טרפבו

 ללקי ויבא רוד םיתיחשמ םיערמ םינב םרוגו ר"הצי לש שא אב זאו 39 קלתסנ

 םולשל בהוא ,ףוצקל המ לעו בישא רפעלו ינא רפע יכ דימת בושחת ,םאל געלתו

 ףירחמו שייבמ דחא םאו ,הבהאו םולשה לע דמוע םלועה יכ הירחא ףודרו

 רמא ה"עמה דוד יכ ףוצקת לא הזה שיאבו ,הרפכל ךל 'יהיו 'הל םוד ךתוא

 לחמת ףכיתו ,םדא ול השעי המ יכ 'המ לכה יכ ,ללק ול רמא 'ה (זט ב לאומש)

 ומיתומב לע התאו ושוביו יאנוש וארי ךכ ךותמ ךדי לע רחא שנעי אלש הזה שיאל

 רתי .ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םשו ךתבצחמ שדוק ערז יכ ועדיו וריכיו ךורדת

 ,י: םהילע םתחנ ןיד רזג םשנוע לדוג ל"זחא רבכו ,ןוצל ישנאמ רהזה לכה לע

 המכ .םהיתוביתגמ ךילגר ענמ םתא ךרדב ךלת לא ,שפנהו ףוגה אמטמ הז יכ

 לכל ינזאב יתועבצא יתמשו תונצל וא ערה ןושל יתעמש םא יתחרב ינאש םימעפ

 רתיהכ םלועב רשא םירבד הז ללכבו ,'וכו ויתועבצא המ ינפמ י? ל"זחאכ תוחפה

 ןיבש הריתי החיש וליפא ,וחיש המ םדאל דיגמו י*ל*זחא השאל שיא תבהאמ

 םירענ ןיב קשח ירבד ןכש לכמ ,התימ תעשב םדאל ול םידיגמ ותשאל שיא

 טלוש שא יכ שאמ רתוי םידבאמ יכ םהינפלמ שאכ חרוב ,ר*הועב תולותבו

 ,1+ ב"הועל עשר אלו ז*הועב הטוש תויהל םימעפל בוט ,שפנב תאזו תוימשגב

 .יתצילמ דימת ןכ

 .((א גק) ןירדהנס

 .(ב חפ) תבש

 .(הלמ ב*פ) תובא

 .(א זי) הטוס 'יע 0

 וליפא ויפ לבנמה לכ (א גל) תבש ל"זאו ,הפ לובינ ידיל איבמ םיצל בשומ תבישיד ותנווכ 1

 .הערל וילע ןיכפוה הבוטל הנש 'ִע לש ןיד רזג וילע ןימתוח

 (ב ה) הגיגח 3 .(ב ה) תובותכ 2

 תחא העש תושעיל אלו ימי לכ הטוש ארקהל יל בטומ, (ו"מ ה"פ) תוידע הנשמה ןושל 4

 ."םוקמה ינפל עשר



 שקאפ תרכזמ

 .ק"פל ר"תכ וצ 'פ ק"שמ ת"ליש

 כ"ע ,ותומיש םיעדוי םייחהו ,םויה םכלכ םייח םכיקלא 'הב םיקבדה םתא

 הויצ 'ה רשא ךרדה קר הז ןיאו ,םיקלא עשיב תוארל ךרד םש רשא רבגל בוט

 ויכאלמב םג יכ ,ינא עשפמ ףח יתיכז רמאי ימ םלוא ,יחו םדאה ךלי רשא

 לדגתנ רצי יכרבבו ללוחתנ ןועב רשא רבגה רמוח יתב ינכוש ףא הלהת אצמי

 םירוציה לכל בא ימחר ילול ,לאגתמ תואתה גב תפבו קינמ םיגונעתה ידשמו

 ,םיבבושה םינב בישהל הבושתב די חתופו חדנ ונממ חדינ יתלבל בשיח רשא

 ךובסב ישפנ המוד הנכש טעמכ ,דעומ םויל שמשה תאצ םרט ובושי לע לא םא

 ,דימת ידגנ יתואטחו יתעדי יכ ,םייחה תוצראב !יבא הארא אל יתזרגנ תוגאדה

 לע יתועמד ילגא דימת םאו ,רפסמ ןיא דע תחאל תחא יכ ישאר תורעשמ ובר

 תיחשמה ןנוכ םוי םוי ידמ םלוא ,ןושאר ןושאר ריבעמה 'ה תעושיל יתיפצו ייחל

 :ומש חבט יכ ,תוחבזמ הברה יתועמדל 35 [תוסכ] (בורכ) ,ותשרב ינעלבל ויציח

 םויהמו ,יתחש רשא תא ןקתל ךירצ ינא דוע יכ יתעדי םג יתעדיו ,אוה ןכ

 ומלענ וא וחכשנ רשא לעו ינפל ולגנ רשא יתאטח לכ לע הדותמ ינא םלוע דעו

 בלב ללפתמה ךתמא ןב ךדבעל אנ רפכ 'ה אנא ,יתעשפ יתיוע יתאטח ,ינממ

 קר תושעלו ירצי שובכל םלוע דע ינצמאו ינקזח ,ךינפל האכנ חורו רבשנ

 .םלוע דע ךיניעב בוטה

 זעהו יתריטפ עיגהב ו"ח םא םלוע דעו םויהמ הבר העדומ רסומ ינירה

 לטובמו לטב 'יהיש ,בקעיו קחצי םהרבא יתובא יקלאב רופכל ינתסהל ר"הצי

 עגרו עגר לכ ישפנ רסומ ינירהו המילש הנומאב ןימאמ ינירה ,אשממ 'יב תילד

 לכה ל"זח ירבדו םיאיבנה לכ םע השמ תרותב ןימאמ ינא ,לודגה ומש דובכל

 .המילש הנומאב ותמאל תמא

 ימחרל הפצמ ינאו יתונוע לכל הרפכ יתתימ 'יהיש שקבמ ינא םויהמו

 רעוב רציה שא קר יתרבע לעמבו דרמב אל יכ ,תוילכו תובבל ןחובה ת"ישה

 אל ימ ז"כב ,םחורי הדומו הכחמ תומ םוי דע הבושתב די חתופ 'הו ,יברקב

 םויל הנעא המו דימת ידגנל יתאטח רשא ינומכ שיא ש"כמ יז ז"ביר תדרח דרחי

 הבושתב ורזחינ ודותי םיברו ,םהמ הנבא יכנא םג םירחא תוכז י"ע קר ,הדוקפה

 ודמליש ,ידימלת ,יריכמ ,יבהואו יריבח לכמ שקבאו ,יתרובקו יתתימ תעשב

 דסח הזו ,תחשמ ינלעהל צ"איה ןורכזל 'יהי םגו ,הנשה לכ יתמשנל תוינשמ
 רובעב ט"ציב שידק יתרמא םימעפל םגו יתדמל יכ ינא םג יתגהנ ןכו ,תמא לש

 תא וסיכ םישנהש ה חבזמ תא העמד תוסכ (גי ב יכאלמ) בותכה ש"ע אוהו ,היגהל ל"נכ 5

 .תוחבזמ הברה תוסכל ידכ וב שיש המ תועמד ךכ לכ ךפשש ותנווכ כ"כ ,תועמדב חבזמה

 לארשי ולבק אל יאד ,חובט 'ימשו אקיז 'יב קיפנד תרצעד אבט אמוי (ב טכק) תבש 'יע 6

 המכ ול ורדענש ,םינב לודיג רעצ לע הזב זמר .והיימדלו והיירשבל והל חבט הוה הרות

 קועזל יל המ תואלתה לכ רפסל, :א"ח הנקמה רפסב םריכזמש ומכו ,ע"ל םינטק םידלי

 דליה ,םידלי 'גו ירוענ תשא יתרבק רשא יתונוע תרפכל ויהי ,ולעפ םימת רוצ ,ךלמה לא

 .(ב חכ) תוכרב ד ."ה"בצנת קחצי ,ןרהא םחנמ ,םולש בקעי
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 רפוס ןמסוז יבר

 'הו ,בשחי הוצמל רבקב ובבודי יתותפש ת"ח ינממ עדויש ימ טרפבו ,םירחא

 וא םיברב ימשב רמאל לדתשי םא ,םימיענב םייח תונשו םימי ךרוא ול םלשי

 .ע"ע תוכזל יל 'יהיו השרדב

 איסהרפב ןה םדובכ דגנ יתאטח םא הליחמ ףטו םישנו םישנא לכמ שקבאו

 ימ לכל לחומ ינא םגו ,ישפנ לע אנ ולמח ,רבד לכב וא החכותב ןה רתסב וא

 ו"ח יבבלב יתרמא יכ ,יבלב יתטימ לע האנשה רבע אל םלועמ ,ידגנ אטחש

 .יתאנש תוארהל ישפנ יתרסמ 'ה שדיק דובכ רובעב קר ,ידי לע שנעי רחאש

 קחשב דע ,ימצע דובכל אלו 'וגו אנשא 'ה ךיאנשמ אלה (טלק םילהת) רומאכ

 .האריהו הרותה ןרק םמורל קר ילע ןמאנ

 .א'עי שאלאה ק"פל א"מרת ןושאר רדא 'ז םוי ה"ב

 :*וידימלתל א"ר רמא רבכו ,תומי אל ימ תמ השמ ,ותע תא םדא עדי אל יכ .א

 םינבל המשנה ישובל םידגב תויהל ךירצ תע לכבו ,התימה ינפל דחא םוי בושל

 רסומ ינאו ,םיעשפ לכ לע טרחתמו הדותמ ינא כ"ע ,שילש תועמדב תסובכת י"ע

 הצרי מ"המו ר"הציו ןטשו רבדל לכוא אל ו"ח ילוא תעה עיגהב םויהמ העדומ

 ינא ,ינתסי תעד ףריטב ו"חש המ לטובמו ליטב 'יהיש ,ו"ח ותשרב ינדכלל

 םגו ,יתמשנו יחור דוקפא 'ה דיבו ,םירקע ג"י לכב המילש הנומאב ןימאמ

 יאצוי לכלו יתונבלו ינבל דוע בותכא ינא ,םינש המכ הז האווצ יתבתכ רבכש

 םישודק ירבד לכלו ל"זחאש המ לכבו 'ה תרותב וצמאו וקזח ,םכרבי 'ה יצלח

 ךרד וכלת לא ,וב םיסוחה לכ ושובי אל יכ וחטב ,ויחו םכינזא וטה רסומ ירפס

 ל"ז םישודקה יתובא וכלהש ומכ קר 'ה ךרד ודבאו ולשכ םיבר יכ ו"ח שדחה

 *ןרידוטש, םירחא תומכח ידכנ ודמלי לב רסוא ינאו ,תובא תוכז םכל 'יהיו

 לא דובכבו תורישעב 'ה םכתא ךרבי םא םג .ןושלו םש ונשי לא םג (הלכשה)

 המודכו (בגועב רישל) "ןליפש-ריואלק, דומלל לשמל ,הלודגב םכתיב וגהנתת

 וליפאו תועינצב וכלי םישנהש ש"כו .כ"יע ודבאנ םיארי יתב המכ ר"הועב יכ

 אמטמ הז .(דמח ירפסב) ןענאמאר רעכיבב וארקיש ש"כמ ורהזה תירכנ האיפב

 תבוחכ .םישנה םג םיניבמש ןושלב םיאצמנ רבכ רשא רסומ ירפסב קר ,שפנה

 .המודכו תושעל תע ,רואמה תרונמ ,שמוח-שטייד תובבלה

 .תוברקב וידחי תורענו םירענ ואובי לב ורהזה ,םכרבי 'ה יתונבו ינב

 ושעי המ ,הז לע ףסכ ונתי רשא תובאל יוא ,(דוקרל) "ןצנאט, ודמליש ו"חו

 .תונבה וא םינבה כ"חא

 תוחפה לכלו ,הפוחל י"ח ןב םייקל לוכיש ימ ירשא ,םיכודיש ןינעב .ב

 ,יפוי וא ןוממ לע וארת לאו ,ןיאושנל תושר שי רשא ףכית ,רבדה ורחאת לא

 .תועינצב ךליל הצורמ 'יהת םא 'ה תארי לע וארת קר ,יפויה לבהו ןוממה רקש

 ,הדנ תב 'יהת אלש דואמ רוקחל ךירצ הז לעו ,הדנ תרמשמ התיה םאה םאו

 ר"ומאאמ יתעמש .ו* ל"זח ורמאש ומכ היחא לע תוארל בוטו ,אמטמ רוהט ןתי ימ יכ

 דמא חקלו ,הברה תועמ לבקל לכוי 'יהו אלפנ רוחב 'יה אוהש ל"ז דיסחה

 -(א יק) בב 9 א גנק) תבש 8
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 שקאפ תרכזמ

 ולדגתנ רשא םיאלפנ םירוחב םיחא ינש הל 'יהש ןעי ףסכ טעמב ה*ע יתרומ

 ,?5 ל"ז ילתפנ ה"ומ ןואגה ידודו ל"ז ביל יכדרמ ה"ומ ןואגה ידוד ה*ה ,כ"חא

 תלשלש קיספי אלש וכזתש ואר םתא םג כ"ע ,ל"ז ירומ יבא הכזש המ ואר

 .ןמא םלוע דע םכיתחפשממ הרותה

 םא ,ןוממב ןרתוו תויהל בוט ,תוכרב בר הנומא שיא ןתמו אשמ ןינעב .ג

 ו"חו ,םיבהוא הזיא י"ע וא הרות ןיד פ"ע לכה 'יהי שיאל שיא ןיב ביר 'יה*

 .טפשמל וכלת לא אנ קר ןפוא לכב תוושהל בוט ,ה"וא ינפל טפשמל וכלת לא

 ח"ת וקיזחה ןרזפ 'יהת ח"מגו הקדצכ ד"הדמ דגנ דמועש רבד ךל ןיא .ד

 קיזחמש ימ ,ךילט תורוא לט ?י ל"זחאכ קלח םכל 'יהיו הרותב וקסעיו ובשיש

 ורהזת תוחפה לכל ,ח"תל םכיתונב ןתיל ח"תב קובדל כ"וכ תחא לע ,ח"ת

 ןגוהכ הדנ רומשל רשפא יא םכיתונבל םג הארי וב ןיא ו"ח םא יכ 'ה ארי 'יהיש

 .םכל רוזעיו 'הב וחטב ,המודכז

 לכל ןתונ םא הקדצה םגו חוירה הנש לכ בותכיל סקנפ םכל תויהל בוט .ה

 םייקמש ימ םכירשא םיחרוא תסנכה לודגו ,םכדיב לזג 'יהי אלש רשעמה תוחפה

 בוט ,ו"ח ינע םע קעציו סעכי אלש כ"שכמו ,הניכש ינפ תלבקכ הלודג הוצמ

 תוטורפ 'ג ונתת רקוב לכב ,?:?ל"זחאכ תוכרב א"יב וכרבתתו םירבדב סייפל

 לכבו ,הלח תעשב ק"שע לכב ונתי םישנו ,םירודיסב ראובמכ הליפתה םדוק

 דחיב ורמאתו ,הקדצ לעבה ןתיו ן"במרמ הליפתה רמאת גוויזה םדוק הליבט ליל

 ,המלשו דוד ןרהאו השמ בקעיו קחצי םהרבאכ םינבל הכזנ הז תוכזב ,השאו שיא

 .הנח האל לחר הקבר הרשכ 'יהת תבל םימשה ןמ רזגנ םאו

 רתוי דוע ילוא ח"ת םתא םג ויהת םא םג ,םיארי המה םא ח"תל ודבכת .ו

 'ה ארי קר לודג ח"ת 'יהי אל םא םג ריעב ברל כ"שכמו ,ח"תל ודבכת ז"כב

 ועמשיש םע ןומה ינפל חכ ול ןתוי הזב ,וינפל ועינכתו והדבכת אוה תמאב

 םיזבמ ויה םימכח ידימלתש י"ע וברחנ תושודק תוליהק המכ ה*ועב יכ ,וירבדל

 .םירפוכ םיבשוי ח"ת תחת תעכש הפילקה רבגתנו םריעב ברל

 ךכ ךותמ יכ ,םיינע ח"תל ודבכתש גיהנמו בר תויהל וכזת םא כ"שכמ 'ז

 הרות גופת המודכו םירישע דבכמ רתויו ח"ת דבכמ ברה ןיאש םיאור םע ןומהש

 .םכתא ררועל יתאב קר לכה בותכל א"א ללכו ,ר*הועב

 לכה חיכוהל ורהזה ,םימש םשל השרדב הנווכה 'יהי ,תונברל וכזת םא .ח

 שאב אבי םא ,המר דיב דמוע עשרש חרכה תעב קר ,ו*ח םד ךופשל אלש ללכב

 אלפנ רבד ל"ז ס"ח 'יפש המ 5 הואג ךרע א"קלי 'יע ,השודק שאב וריבעת הרז

 תונתמ לע ודיפקת לא ,ןועמ םיבר בישהל קר 'יהי םכתנווכ לכו ,ש"ע שאב לבט

 םע ןומה בל ךשומש הדגאב שבולמ רסומ רבד ט*ויו תבש לכב ודמלתו ,ו"ח

 .תורודל םכל דומעת םיבר תוכז 'וכו םיבר הכזמה לכ ,'ה

 .(ב איק) תובותכ 1 .'א תוא ליעל האר 0

 .ז תוא הרהט 'עו 'ה תוא 3 .(ב ט) ב"ב 2



 רפוס ןמסיו יבר

 ם"במרו לודג ס"ש ןתא ילש םירפסמ ,'וכו הבותכ תתל לעבה לע בויח .ט

 תעל םתוא ןקתלו וערקי אלש דימת והגישי אנו ,םירוחבל םירוטו יספלא ברו

 .ךרוצה

 ןיאש זורכ זורכיו ,ךודוי י"ח ךס י"א תופוקלו םיינעל קלוחי היולב .י

 ךלא אלש ,ול םלושיו בוחה שקבי אל םא ול בייח ינאש עדויש ימ לחומ ינא

 .ןאכמ לזג ןועב ו"ח

 םיינע ח"תל ןתיל םישרויה םיכירצ דוע וסיפדי רשא םירפס לכמ .אי

 תושר יתלב םעפה דוע ילש םירפס ספדיל םדא םושל רוסאו ,םנחב םירפס האמ פ"הבכל

 הרותב םלדגל יצלח יאצוי לע וחיגשיש שקבא י"נ םינואגה ירומ יחא .םישרויה

 .םהימי ךיראי 'ה .םכיפ לע לכה סופדה ןינעבו םיגוויזה ןינעבו .האריבו

 ,םכרבי 'ה םלועב ידימלת לכמ שקבאש םיספדנ םילעב ואיצוי זורכ .בי

 .ול םלשי 'ה ימשב ת"ח רמול ותלכיבש ימו .צ"אי לכו הנשה לכ תוינשמ ודמליש

 לכ םכל םלשיו םכרבי 'ה תולילג ינבו יריע ינב ,ביבח ןורחא ןורחא .ד"חא

 ןליא ,הבישיה ינב םירוחב םתקזחהו דובכב יתוא םתקזחה ידמע םתישעש בוטה

 יכ *ןרידוטש, םכינב ולגרת אלש ילוקל ועמשתש ר"הי ,םכתא ךרבא המב האנ

 תוכיראל וכזת םכילע 'ה םעונ 'יהיו .עודיכ םירכנכ ושענש םינב המכ ר"הועב

 .א"בב חישמ תאיב דע החלצהלו םימי

 תכירא דע הרהטבו השודקב ךתוא דובעלו ק"הות דומלל דוע ינקזח 'ה אנא

 ךמשו דחא התא ,יצלח יאצוי לכו יתוא ןיקתאש םדוק הזמ ינלעת לא ,םינשו םימי

 .ךחאב יתמשנ אצתש הכזאו דחא

 רבשנ בלב בתוכה

 .ליז ס"פמ ו"מאאב רזעילא ןאמסוז

 .א"עי שקאפ ק"פל נ"רת יבא תיב לא םולשב יתבשו רדסל בוט יכ ה"ב

 רבכש םגה .ל*ר ינומכ הלוח אוהש ימ כ"שכמ ,ותע תא םדא עדי אל יכ

 שקבא תויהו ,םיבתכה ןיב אצמנ רשא םימיל ריעצ יתייה רשאכ האווצ יתבתכ

 'הב הרהטבו השודקב יתמשנ אצתש /תעה עיגי רשאכ ת"ישמ רבד תישאר

 .'ה תא ישפנ יכרב ,דחא

 הברה יכ ,יחת תקדצה םכמא דובכב ורהזה ,םכרבי 'ה ינב יבוהאמ שקבאו

 יכרצ לכ יכ ,לודג קלח הל שי ת*ישה יננח רשא הרות טעמו ,הירוענמ תלבוס 'יה

 יתיכז ךכ ךותמ ,לוטיב אלב ד"מהיבב יתבשי ינאו ,הילע 'יה םידליה לדיגו תיב

 .ןמא וניצלח יאצוי לכב תוחמש תוארל הבוט הנקזב הל םלשי 'ה ,םירוביח תושעל

 קר יכ הדפקה םוש ו"ח 'יהי אלו םכיניב 'יהי הבהאו םולש קרש שקבא םג

 אל םא ילש םירפסמ רפס םוש סיפדהל תושר דחאל ןיאו .רישעת איה 'ה תכרב

 'יהיש דע תושר דיחיל ןיא סיפדהל תושרה רוכמל ןכו ,םישרויהמ תושר לבקיש

 .םולשב םכתא ךרבי 'הו ,םישרויה םיצורמ

 בורקב הלואגה תוארלו 'ה תעושיל הפצמה

 .ליז פלמאאב ןאמסוז 'קה
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 שקאפ תרוכזמ

 .ק"פל ן*רת יבא תיב לא םולשב יתבשו בוט יכ ה"ב

 א"עי שקאפ ק"ק יבוהא םכילע 'ה תכרב

 ,םישדק ןאצ םירוחב םעו ידמע םתישע רשא בוט לכ םכל םלשי 'ה הלפת ינא

 ברו ,בר אלב ודמעי אל תחא הנשמ רתוי ,י"נ יבוהאמ שקבא רשא רבדה הזו

 דחא םאו ,יתשרדש ומכ שרודו םיקסופו ס"שב קסוע רשא ח*ת 'יהי ולבקי רשא

 .םיענו בוט המ הביחו הבהאב םכלכל יוצר 'יהי 'ה יננח רשא ינבמ

 םעו םירוחב םעו ימע ושע רשא בוטה לכ לע הדות כ"ג ןתא אשידק ארבחל

 .םיבוהז י"ח ונתי ישרויש הוצא רבקה רובעבו ,םיינע

 ביבס ודמעי רבקל הדירי תעשב .םישנא לש הוקמב יתוא ולבטי םא בוט המ

 לא .הרובק רחאל דע רתסב בשוי ורמאיו ,ולבטש םישנא הרשע תוחפה לכל

 שקבאו ,ףוגה לכ לעו שדוק תירב לע השודקה ץראמ רפע הברה ךופשל וחכשי

 ,עויס םיכירצ 'יהי םא י*נ ינבלו דובכב 'ת תקדצה יתשא קיזחהלו דבכל 'ה להקמ

 וצי תולילגה ינב וכרובי ןכו ,הליהקה לכב החווצ ןיאו ץרפ ןיא םכתא ךרבי 'ה

 .'ה דובעל תודחאב תויהל לארשי לכ םירוהט םימב רהטי 'הו

 'ה תעושיל הפצמה םכבהוא

 . מ"אאב [אמסוז יקה

 םכילע 'ה תכרב .ק"פל ן"רת יבא תיב לא םולשב יתבשו רדסל בוט יכ ה"ב

 .א"עי שאלאה ק"ק יבוהא

 לכ לע הדות םכל ןתא כ"ע ,ימי תדמ יתעדי אל יתלחנו יתנקז אנ הנה

 'ה תיבב חטבו טקשהב םכילצא יתבשיש הנש םישלשכ ידמע םתישע רשא בוטה

 םלשי ,םירפס המכ רואל איצוהל 'ה יננחו ,םירוחב םע הרות להואב בשיל יתיכזו

 .לארשי יקלא 'ה תאמ המילש םכתרוכשמו םכלעפ 'ה

 םיבוט םירבד המכ יתישעו הלהקה דסיימה ןושאר בר יתייה ינאש רחאו

 ו"ח סרהמ אבי לב וצמאו וקזח שקבא ,ע"וש פ*ע םידסוימ םיגהנמו תונקת

 רשא םישנ תרזעב ןהו עצמאב המיבהש תסנכה תיבב ןה רבד םוש תונשל םכריעב

 יהי ןכו ,ידיב חילצה 'ה ץפחש דע הז לע יתכפש תועמד המכ ,םירדג יתישע

 שורדל ךירצ םלועל 'יהי רשא בר לכש להקה סקנפב בתכיש שקבאו .םלועל

 תורבח קיזחהלו ל"נה לכ םייקל ינריכזהלו להקה ררועל ט"צי םדוק תבשב

 הליפת ינאו ,שידקה םע דומלל ט"ציב רנ קילדהלו הרכזה ןתיל םגו ,יתישעש

 .םלועל םכתא ךרבי ת"ישה

 אי'עי שקאפ ק"קד ד"בא תעכ מ*אאב [אמסווז 'קה םכבהוא

 דחא לכ ךרבי 'ה שאלאסדבאס ,אזאהדלעפ ,אשיימ להקל יתדותו יתכרב םג

 .תומשנ תרכזהב ינורכזי המה םג םא בוט המ ,דובכבו רשועב דחאו

 .ינש האצוה) תרטק האלמ 'ס שירב הספדנ האווצה 4
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 רפוס ןמסוז יבר

 *שפנה ןובשח

 לבת יעושעש לכ דלח רקי הזבאו

 ןיאו ספאכ יניע לומ ויהיו

 לבהו קיר ךא הידמחמ לכ ןה

 ןיע עבשת אל המהב תוארל

 ונימי ערב הלבנ םרובעבו

 ונייח המו ונא המ

 טבשה םירי רוביגה חילצי אושל

 ליח לא ליחמ וקשנ ילכב ץורי

 דבעל ליעוי המו שרל ןורתי המ

 לילה ןויזחב עגר ידע ךלמי יכ

 ונתוכלמ םולחכ לבת ילע ןפ ןה

 ודעונ תומל לדכ ןיצקכ

 והגישי וייחב ןפ דערי הז ךא

 והאצמי אל ולמעב וצפח הז

 ודלונ למעל דחי םהינש ןה

 וניכרד הלא ןה לבת יתמ ואר

 ונייח המו ונא המ

 םהיתוריט ונבי םזוע ןואגב ץרא יכלמ

 ולמע םהינוב אושל ועגיי קירל

 ולבוי רבקל םהב תבש וליאוי דע

 םהילע הסכת המיר רפע ילע וחוני

 ונילמע לכמ ראשנ רשא תאז ןה

 ונייח המו ונא המ ונייח המו ונא המ

 הלא םהימי ערב ולבי ןכא

 תחרוב איה ךא החונמה ופדרי

 הליצב הסחנ שקבנ המכח םנמא

 תחאה איה ךא הישקבמל אצמית

 ונימי לבת ילע הלבנ הרובעבו

 ונייח המו ונא המ תעדל

 ינובהא םה םג בלב יתבבח יבהאמ יתדלונ םיכשח עזגמ ןכסמ דלי

 ינודבכ םבלב ךא הפ וצפ יאנקמ יתדמל ידועמ שונא למע לובס

 יתמעט םוי ישק תורורמו םינזור תוגונעת יתרקח המכחו עדמ יתשקב תמא

 יתלמע יקח תאלמ ךא םהינש םג לבה יתעטנ תעד יפנע םייח יצע ןגבו

 יחכ רצק הצבר יכ הדובעה דבכתו יתיקשה שרוד לכל םתנובת ןיימ

 יחור ףסא יח לאו יתיוג בש ורפעל | יתייחה םחכב הלאו וליכשיו ותש הלא

 .וירוענ ימימ ל"צז וניבר לש ק"יתכ ןיב ואצמנ ולא םיזורח
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 שקאפ תרכזמ

 ה

 וניבר לש ויגהנמ

 תכרב ךימסה ,םר לוקב רחשה תכרב ךריב םקשכ .המכשהב ויה ויתוילע לכ

 אוהש ומכ אלו ,הזה רדס לע והורמאיש דיפקהו ,רצי רשא תכרבל המשנ יקלא

 .' םירודיסב

 ינא (זי םילהת) :םיקוספה ארקו :תוטורפ שלש לארשי ץרא תפוקב ןתנ

 םולש הקדצה השעמ 'יהו (בל 'יעשי) .ךתנומת ץיקהב העבשא ךינפ הזחא קדצב

 ולא תוטורפ םילשה ט"ויו תבש יאצומב .םלוע דע חטבו טקשה הקדצה תדובעו

 .5* לידבהש רחא דימ

 ה"כו ,התרבחל הכומס 'יהת המשנ יקלא תכרבש ידכ (ג 'יס ח"וא) שובלו ח"בה תעד ןכ 1

 םיכשהשכ ןכו, (16 'ע) רשוי טקלב החסונה אבומ רבכו .ל"ז א"רגהו 'קה י"ראה תעד

 ."הרותה תכרבו המשנ יקלאו רצי רשאו י"נע ךרבמ 'יה דומלל סוניר ינבמ דחא

 ביהי רזעלא 'ר (א י) ב"בב ורוקמו ,הלפת םדוק הקדצ ןתיל בוט (י"ס בצ 'יס) ח"וא

 ןתיל בוט ,בותכ (ד"יס טמר 'יס) ד"ויבו ,'וכו קדצב ינא 'כד ילצמ רדהו ינעל הטורפ

 ןתנש ס"חה ןרמ גהנ ןכו ,ךינפ הזחא קדצב ינא 'אנש הלפת לכ םדוק ינעל הטורפ

 תירחשב קר ןתנ אלש 'קה י"ראה םשמ כ"שמו ,(ס"חה יגהנמ) בירעמ םדוק ףא הקדצ

 םיינע ימייקדב לבא ,ויתונוכ רדסב תוטורפ 'ג ןתנ אלש ל"ר בירעמב אל לבא החנמו

 .תיברע תלפת רדסב ץ"בעי רודיסב כ"כ ,אתיירואד איהש הלילב ףא הקדצ תוצמ ענמ אל

 יפט ףידעש הלפת םדוק הקדצ לש הפוקל ןתונ םא ש"כו ,בתכ י"קס םש ך"שה הנה

 ןתנ ימל עדי אלש הקדצבש הלועמ יוה הפוקל ןתונ םאש ז"ס םש אתיאדכ ל"ר ,כ"ע

 המל ה*אד ע"צ ד"נעל ,ינעה דיל ןתונש יממ יפט ףידע ןכל ,לביק יממ עדי אל ינעהו

 קדצב ינא ביתכד ןויכ ו"א ,הפוקה ךותל וא הקדצ יאבגל אלו ינעל הטורפ א"ר ןתנ

 ביהי א"ר טקנש המ ילואו ,הלפתה םדוק ינעה דיל עיגי אל הפוקה ךותל ןתונ יאו 'וגו

 .ינעה רובע אלא ודיל דיל ינעל

 (ד תוא ליעל) האוצב וניבר ריהזה ןכו ,'קה י"ראה יבתכמ ורוקמ תוטורפ 'ג רועישה

 אוה עורז ל"ר די תטישפ י"ע אוה הקדצ תניתנ 'יחבש עודי .תוטורפ 'ג הלפת םדוק תתל

 ךירצו 'יוה ירה ינע לש ויתועבצא 'הל םיעיפשמ ,י עבטמהו ,ה תועבצא 'ה ,'ו ומכ

 .(יחיו 'פ המכחה רוא ק"הס) ולש תועבצא 'ה י"ע 'יוה םילשהל ןיוכל כ"ג ינעה

 םדאה רהזיש ,המכח תועושי 'סב אבוהד 'נ ,ומוקב ףכית הקדצה תתל גהנש המ

 הרותב ןושארה השעמהו רובידהו הנושארה הבשחמה יהתש ותנשמ | רענישכ

 ,ת"ישה תדובעל םויה לכ לש השעמהו רובידהו הבשחמה ןיררגנ ויהיש ז"יעו ,תוצמבו

 תוקיבדב ומיחרו וליחדב הרותה תכרבב ורובידו ותבשחמ שידקהשכ ומוקב ףכית ןכל

 ל"נ דועו .י"א תפוק ךותל הקדצ תניתנב 'תי ותדובעל ןושארה השעמ שידקה ,ת"ישהל

 ידימלת ולא ,ךתנומת ץיקהב העבשא יאמ ,ל"נה קוספ ףוס לע י"בנר רמא םש בי"בבד

 אצמנ ,ב*הועל הניכשה ויזמ ןעיבשמ ה"בקהו ז"הועב םהיניעמ הניש ןידדנמש םימכח

 ןכל ,ח*תל הניש דדנלו הליפתה םדוק הקדצ תניתנ ,םיניינע ינש םיזמרנ הז קוספבש

 הקדצה תניתנ ךימסה ,ויניעמ הניש דדנו רחשה ררועמ אוה אהיש ליל דועב םקשכ

 .ךינפ הזחא קדצב ינא ארקד אשיר םייקל

 ףכית ונתנו הקדצ קספ תבשבש ,בותכ ל"צז ץעראקמ סחנפ יבר ק"הרה יגהנמב
 .תבשה רחא
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 רפיס ןמסוז יבר

 דמל ופרח ימיב ,ט"וי 'סותו ב"ער םע תוינשמ קרפ דמל הליפתה םדוק

 .+ ם"במרו ש"*רה פ*ע

 ןיליפת לש סיכה םע ךלהו ורדחב ותילט שבל 'ה תארקל ומצע ןיכהש רחא

 :םר לוקב רמאו הזוזמה י"ע דמע ורדחמ ותאצב .ושרדמ תיבב ללפתהל ודיב

 עמש .,י םלוע דעו התעמ יאובו יתאצ רומשי 'ה ,ינימי די לע ילצ 'ה ירמוש 'ה

 לוקב םש םיאצמנהל ארקו ,םדי לע רבעש םירדחה יתלד חתפ .י'וגו לארשי

 !'ה תיב הכלנו וכל :ררועמ

 ותסינכ דע ויתומא 'דל ץוח לכתסה אל ,הדערב 'יה שרדמה תיבל ותכילה

 ,ןמא םהילע תונעל ידכ תוכרבה וינפל ורדסיש םידלי הזיאל הויצ ז'ה תיבל

 ףאו .תוררועתהו םוצע חכב 'יה ותליפת .םר לוקב תוכרבה אוה רדיס םהירחאו

 ותעד חיסי אלש ויתוחוכ רתיב ץמאתה (ע*ל) םיארונ םירוסי לעב 'יהש

 .5 ותליפתמ

 .ת"סה דובכל (הלדבה) הקובא וקילדה הרותה תאירק תעשב 'הו 'ב םויב

 ורמא םילהתה רמגב .רובצב םילהת ירומזמ השמח ורמא הליפתה רחא םוי לכב

 תודמ ג*יה תרימאב ." א"נ רומזמ רמול ופיסוה לולא שדוחבו .ד"מק ,א"כק ,ז"ל רומזמ

 ."רובעיו, םר לוקב רמול וניבר ליחתה םילהתה רחא

 םשמ (דופא 'ע) תויפלת שרדמב .המשנהל לגוסמ תוינשמ דומילש ,המשנ תויתוא הנשמ 4

 ,בותכה א"שזו ,הנשמה תוכזב םנהיגמ ואיצומ "רשא, זא ,הנשמ ארקש ימש 'קה י"ראה

 ל"ר ךלמ ינדעמ ןתי אוה תוינשמ ארקש ליבשב ונייה "הנשמ, תויתוא "הנמש, רשאמ

 תוינשמ לע *רפוס לוק, תמדקהב האר .(הנשמ 'ע םירפוס ירבד 'יע) הלעמלש ןדע

 תומשנ ולא דעב תוינשמ רקובה תרומשא לכב דמל ,םייח הנחמ לעב ק"הגה ויחאש

 .םתמשנ תבוסל דומליש ימ לאוג םהל ןיאו המחלמב ולפנש

 .(הפר ןמיס) ד"וי א"מר

 רמאי ללפתיש םדוק ה"בל ותיבמ אצויה דיסח י"רמ הלבק (ה*קס ו ןמיס) א"גמ כ"כ

 .םש תיעש 'יעו ,לארשי עמש 'פ

 תיבל ותכלב תוחפה לכלש ,ל"צז רנילרק ןרהא יבר ק"הרה םשמ ןרהא תיב 'ס שירב 7

 .ויתומא 'דל ץוח לכתסי אל ותרזחבו תסנכה

 (טכ ןמיס ח"וא ב"*ח) םייח הנחמב בתכ ל"צז רפוס םייח יבר ק"הגה ,וניבר לש ויחא \8

 שוריפ ןיביש יד אלד ירה, :הליפתה תנווכ ןינעב (חצ ןמיס) א"גמב אבומה רהוזה ד"ע

 שיא םינותחתו םינוילע וב וכרבתיש וליחדו אתוערו אבלב קר הלפתב ןינעה םעטו ,תולמה

 ש"קב אוה ןכו ,קידצ שארב רתכה רסעל הובג לעמ הובג תולעמ רשעב ומוקממ שיאו

 בושחל קר ,דחא 'הש אוה קוספה 'יפש עדוי םא יד אלו ,םימש תוכלמל בלה תלבקב

 םייקקל הצורש רוכזל זא ךירצ אלש קר ,ש"מ לועב שפנה תריסמב ותעידיכ תובשחמ

 םדא אציש ןיבהל םלועמ יבלב הלע אלו ,ש"ק לש ע"מ ש"מ לוע לבקמש המב וישכע

 יתשרד רשא םימעפ המכו ,ותמשנ תוקיבדו שפנה תריסמ זא בושחי אל םא ש"ק תבוח

 ודבל אוה 'הש ותגרדמ יפכ שיא לכ ןוכמ םא קר ש"ק ןיאש יבמופב יתרמאו םע ןומהל

 .ל"ז םיקידצה יתובא יכרב לע יתלדגתנ ןכו ,ושפנו ופוג רסומ אוה וילאו

 .(זע ,טל) ןותודיל חצנמל לש םירומזמ ינש דוע ופיסוה תסנכה תיבב 9

 ךפואב ינמז םדוק הזה םלועמ ינחקת לאו, םילהת תרימא םדוק הלפתה חסונ לע

 ימ יכ הרואכלד ,ה"אלפה םשמ רמול וניבר ליגר "יה ,"יתתחש רשא תא ןקתל לכואש
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 שקאפ תרכומ

 ע"ושב רועיש םיתב ילעבו וידימלת םע ןיליפתב דמל הליפתה רדס רמגב

 ,תוכיראב וב רביד א"גמהו ז"טה ירבדב שודיח רבד הזיא שיש םוקמ לכב ,ח"וא

 םיקסופה ילודג םינורחאה ירבד תא תוברלו ויתורעה תא דמעמ ותואב עיצהו

 השעמה תעדל ,גחה תוכלה גחל םדוקו ח"ר תוכלה דמל ח"רב .השעמל הכלה

 הויצו ,םר לוקב תוריכז ששה רמא שרדמה תיבמ ותאצ םרט .ןושעי רשא

 .תוריכז ששה לש ע"מ םייקל ,םרמואל וידימלתל

 לע דיפקה .ש"ק םהב ארקו ,ת"ר לש חינהו י"שר לש ןיליפת ץלח ורדחב

 ילב םנמא ,ך"נתב קרפ דמלו ,םילהת םוי םילשה ןוזמה תכרב רחא .תירחש תפ

 ,םיקוספה תנבהל ץוחנש המ אלא ,ארקמה ןויעב תוגהל ןמז ול ןיאש : ורמאב ,ןויע

 .שדוק יארקמב העידיה ףוס לכ ףוס איבי לגרההו

 בור יפ לע .הבישיה דומילל וירועיש תא ןיכה רחשה רדס תא רמגש רחא

 ארק זא שודיח רבד ול שדחתנשכ קר ,ומצע ןיבל וניב ןויעה רועיש תא דמל

 םושבו תעדה בושיב שודיחה לע ומע רזחו ,םיגלפומה וידימלתמ וא וינבמ דחאל

 .הבישיה ידימלת ינפל םיברב דיגהל םיואר םה םאו ,וירבד ודמעיה תוארל ,לכש

 עבוכב דובכ ךרדב ול בשי ,הבישיה ינב ינפל רועישה תא דיגהש העשב

 תומיענבו בצוח לוקב ,תובבלה תבוחב קרפ םהינפל דמל רועישה םדוק .ושאר לע

 .ןמזה ךרוצ יפכ החכותו רסומ ירבד וכותב ללב

 קמועל םידרויו םיניבמ םה םא תוארל ,וידימלת ינקנק לע ההת רועישה ךותב

 וידימלת םע םישודיחה לע םעפ דוע רוזחל רועישה רחא 'יה ליגרו ,איגוסה

 ויהי םלוכ יפבש .םיריעצה םירוחבה םע םירבדה לע רוזחל םררועו ,םיגלפומה

 .םינונשו םירוגש

 זא .לעתשמ רוחבש רועישה עצמאב עמששכ ,אמגודל 'יה וידימלתל ותבהא

 :ול רמאו ,ןובשח ילב ,וסיכב 'יהש ןטק ףסכ ול ןתנו ,רועישה רחא וילא וארק

 םיכירצ הרות דומלל יכ ,ךמצע תא אירבהל תופורת דועו *לדנק רכוס, הנקו ךל

 .קזחו אירב תויהל

 י"ע הקידב ךירצש רבד ללכב לכא אל .9רשב לכא אל ישימחו ינש םויב

 םע זא דמל בור יפ לע ,לטב בשי אלש ידכ רפסב ארק הנמל הנמ ןיב .חרוט

 "ייהש ש"ל ללה יבר קידצה לש תושעל תע 'סב טרפב ,רסומ ירפס ותיב ינב

 .ץיממ א"רהל םיארי רפסב תורקל ליגר 'יה ותנקז תעל ,ויניעב ביבח

 לכ לע ןובשחו ןיד ןתיל ךירצ ןידה תעשבש הנווכה ךא ,הז רמאי ךיא םיעבש רבכ אוהש

 וילע םימי המכ ןקית אלו רבעש ימו ,ןקתל ול בוצק 'יהש המ ןקית םא וייח ימימ םוי

 שקבמ ןקז וליפאש אצמנ ,ביוחמה ןמ רתוי םימיכ תוליל םישיו הרותה קסעב םילשהל

 ןקתל לכואש ןפואב א"שזו ,רסיח רשא תא ןקתיו הבושתב בישיש ידכ םימי תוכירא

 .(הרש ייח 'פ םימשב ירה 'סב 'יע) ,יתתחש רשא תא

 'הו 'ב םויב ןיי תותשל אלשו רשב לוכאל אלש םיגהונ 'כ (ג"קס גלק) בטיה ראב 0

 ר"מ לע השמ ידיו ,פ"קת 'יסס א"גמ 'יעו ,יוכו ןינדו ןיבשוי הלעמ לש ד"בש ינפמ

 .([ תוא ןנחתאו 'פ)

 ו



 רפוס ןמסוז יבר

 לע םותי וא חרוא בשיש דיפקה לוחה ימיב ףאו ט"ויו תבשב ויתדועס לכב

 רבסב לביק .יי חרוא ילב לוכאל חרכומ 'יה םא ולכאמ ול ברע אל שממ ,ונחלוש

 ןוצר קיפהל לדתשה ,ומצעבו ודובכב םקשהו םליכאה .חרוא רבוע לכ תופי םינפ

 'ה ול ןמיז םא דואמ חמשו ,ךרדל הדצ םהל ןיכה םג ,וליגרה יפכ חרוא לכ

 ,קידצ ותוא רבדה לע רעטצה זא חרוא ילב םימי המכ ורבעשכ .ןוגה חרוא

 הצורמ אוהש ימ שפחל הצוח ומצעב ךלהו ,ינע ול איצמהל 'ה לא ללפתהו

 ,תומילשב םיחרוא תסנכה תוצמ םייקל ודיב ןיאש לע רעטצה םג .ומחלמ לוכאל

 םוקמ איצמהל דסחה רקיעש המ ,םיחרואהל הניל תתל םוקמ ול 'יה אלש תויה

 תונעטב וילא ואב יכ ,יחרפ יחרואהמ הברה לבס וניבר .י?חכ יעיגיל חונל

 םחור טיקשהל ץמאתה ל"ז וניברו ,ריעהב ץבוקמה ןטקה ךס לע תומוערתו

 ספתנ םדא ןיאו .המה בבל ירמ יכ תוכז םהילע שפיחו ,ונושל קתמב םעיגרהלו

 .ורעצ לע

 ול ןימזהו ,ינע הזיא שפחל ךלה ונחלוש לע .חרוא ול 'יה אלשכ תחא םעפ

 .י*ותוא האר אל הליהקה ינבמ שיאו םלענ טעמ לכאשכ דימו ,חרוא 'ה

 ןיב .החנמ תלפת דע וירועיש תא ךישמהו תצק ןשי םירהצה תדועס ירחא

 םהמע דמל תבשב םיימעפו .העד הרויב רועיש וידימלת םע דמל בירעמל החנמ

 ,שקבמו שרוד לכל הבהאמ הבושת בישה תיברע תלפת רחא .עובשה תשרפ

 ךלהשכ הליל תוצח רחא .םויה ךשמב ול שדחתנש הרות ישודיח תא ומצעל םשרו

 י"ע ואובי אלש ,םימ ןיתשהל וכליש םירוחבה וינב תא ץיקהל ליגר 'יה ןשיל

 אלו ול ןתת ןותנ 'וגו ךיחא דחאמ ןויבא ךב "יהי יכ ,האר 'פב םיקוספה 'יפ ל"ז וניבר 1

 ןכ לע ץראה ברקמ ןויבא לדחי אל דכ גו הזה רבדה ללגב יכ ול ךתתב ךבבל ערי

 םא ,םינמחר ינב םינמחר םה לארשי ינב ,'וגו ךדי תא חתפת חותפ רומאל ךוצמ יכנא

 םא ןכ ומכ ,ותחמשב םירחא חמשמו ינעל יש ליבוי חמש בלב זא בוט קסע השוע דחא

 אצמנ ,בל יכדנו הנמלאו םותי ונממ עיבשי אל םא וכחל ברעי אל םינדעמ תדועס השוע

 ןתיש וזרזל בותכה ךירצ המל כ"או ,ינעל ףרט איצמהל לדתשי בוטה ונוצרמ אוהש

 זרזל בותכה אב הזל ,אב הזו אצוי הז םיינע הברה ואוביש םאש םעטה ,ןתיו רוזחיו

 ,רפסמ יתמ 'וגו ךיחא דחאמ ןויבא ךב 'יהי יכ ,בותכה א"שזו ,סיכ ןורסח שיש םוקמב

 םנמא ,'וגו הזה רבדה ללגב יכ ול ךתתב ךבבל ערי אלו ול ןתת חמש בלב זאש יתעדי

 רמאל ךוצמ יכנא ןכ לע ,בורל םיינע ךיחתפ לע וקפדיו ץראה ברקמ ןויבא לדחי אל יכ

 ןוזח ,רזעילא קשמד 'יע) .ךרצנ לכל הרזע טישוהלמ ךדי תא ץופקת אלו חתפת חותפ

 .(האר 'פ 'יעשי

 אינסכאל ואב א"עיז אשיז יברו ליבונראשטמ םוחנ יבר םישודקה םיקידצהש רפוסמ

 וזמרו ,הלוחהל בטוהו הדועס לוכאל םש ובשי דימ ,דואמ ןכוסמ בצמב דחא ואצמו

 הצעה זא ד"הדמ ו"ח רבגתמש םיאור םא ,ותשיו ולכאיו םיקלא תא וזחיו ,קוספהב

 .םיחרוא תסנכה תוצמ י"ע םימחרל ןידה קיתמהל ידכ ותשיו ולכאיו הצועיה

 ,"ול 'יתש הליכא ת"ר ל"שא דוע 'כו ,ןולל םוקמ י*שרפו ,קדנופ א"ח (א י) הטוס 'יע 2

 יתש הליכא לע וזמר אלד אהו ,(יק "ס) ט"וש שרדמב ה"כו (ב ח) תובותכב כ"כו

 .הנילל קדנופ ונייה לשאד ,ארקב שרופמ הנילד םושמ (ישניאד 'ימופב אלגרמכ) הנילו

 .(ג"-ב) םיבתכמ האר 3



 שקאפ תרכזמ

 רמאו ,ושרדמ תיבל ךלה ישש םויל רוא .ו"ח האמוטו יושיק דיל ןתשה תריצע

 .:+ הבר היכבבו תוררועתהב וידימלת םע תוצח ןוקית רדס

 המכ ןתנו ,אתכלמ תבש דובכל ןכומ לכה םא חבטמב רייסל ךלה ק"ש ברעב

 תבש ךרוצל תועמ איצמהו ,םויה דובכל םינשוש יחרפ תונקל חילשל תוטורפ

 ,םויה תוצח םדוק לוכאל דיפקה םירהצ תדועס .קוחד םתעשש םינוגה םיינעל

 י"בב אבומ ירפס) ל"זח תשרדכ ןיכסה תא זיחשה .תפל וידי לטנ אל רחאתנ םאו

 םעטו ,הליבטה תיבל ךלה .ןיכסה תזחשה והז ךלהא םולש יכ תעדיו (נר 'יס

 .תבש לש ןילישבתה תא

 תבש לש ןטק תילטה ושבלבו ,תבש ידגבב לוח ידגב לכ ףילחהל 'יה וכרד

 דע .הרות ירבד ףא בתוכ 'יה אל בושו ,תורנה תא ןקית .תיציצ תוצמ לע ךריב

 .הדגא ירפסבו עובשה תשרפ לע םישרדמב ןייעמ 'יה ק*ש תסינכ

 םדוק .י* תורנה תא וקילדה :ב"ב תא זריז ,לודג םויה דועב תבשה תא לביק

 קספו תויונחה ורגסנ רבכ םאה תוארל בוחרה די לע בכעתנ תסנכה תיבל ותסינכ

 .הכאלממ םעה

 'יה וכרד .ותכרב לבקל ואבש םידליה תוברל םעה תא ךריב הלפתה רחא

 לודגה רעש ךרד אציו תסנכה תיב לכ תא בבס ,םינורחאה ןמ תאצל בכעתהל

 לע קעצ םימעפ המכ .תובשל ימ לצא ול ןיאש חרוא רבוע שי ילוא תוארל

 .הדועסל םתוא ונימזה אלו םיינעה תא וחינהש םיתב ילעבה

 ,ןוילע יכאלמ תרשה יכאלמ לבקל ,הבר החמשב ויפ חתפ ורדחל אבשכ ףכית

 םע ךלה שודיק םדוק .ס*חה ןרמ גהנמכ "ישפנ האמצ, ע"בארמ ריש רמזל גהנו

 (דק םילהת) רמאו ,עיקר ינפ לע לכתסהל ,הצוח ונחלוש ילכואמ וידימלתו וינב

 .עובשה תשרפמ האילפ שרדמ וא הרוסמ ול ורמאו .'וגו 'ה ךישעמ ובר המ

 דאמ ריהזהו .15 תינש םתוסכלו תולחה רדסלו הפמה תולגל גהנ שודיקה רחא

 'יה הדועסה ךותב .הנכסה ינפמ םיגד תליכאב טרפב הדועסה עצמאב חושל אלש

 ליקעז יבר ויבאמ עמשש המ ק"יתכב םשר ל"צז דאהינאבמ קאללאפ השמ יבר צ"הגה 4

 ליל לכב תוצח ןוקית ושע ל"צז ס"חה הלוגה ינב לכ לש ןבר י"ע םימ וקציב :ל"צז

 שיא צ"שה 'יה בור פ"עו ,וירחא ונע םלוכו םר לוקב רמא דחאש 'יה םכרדו ,ישש

 ומוקמב רחא רמא הביס פ"עו ,העמד רוקמ ויה ויניעש ,ל"צז רפוס לשיפ 'ר םימת קידצ

 שימי צ"ש תכמ אוהש ינמודמכ רמאו ס*חה המת רדסה רמג ירחאו ,יכבל תוררועתה ילב

 .(ב"ח ס"ח תושרד) .הינאו הינאת ילב תוצח ןוקית תושעל רשפא ךיא יכ

 תוא) רפוס לוקב בתכ ,"ותיב ךותב, רמול םדא ךירצ (ז"מ ב"פ תבש) הנשמה ןושל לע 5

 אלא ,תוצמב הזירז אל איה וליאכ דבלב ותשאל וירבד רמאי אלש זמרל יתעדל (הכרת

 םירדחה לכב ךליל יתגהנ ינא םגו ,תוצמל דחי םזרזל ללכב ותיב ישנא לכל ורובד "יהי

 .אב תבש יכ תורנגה וקילדת רומאל

 הללפתהו תורג הקילדהש ,התיה ה"ע הרש 'יח תרמ תינקדצה תינברה לש הגהנמ

 רחאתת ילוא הדחפמ החנמ תלפתל הקלדהה המידקה הנה ,תורנה לע הכרב כ"חאו החנמ

 רתומד ש"רהמ םשמ (א"יקס ג"סר 'יס) א"גמ 'יעו ,בכעמ וניא הכרבהו ,הקלדהה ןמז תא

 קפס ילב ,םש שיגדמו ,(השא גוס א"ל הוצמ ב"ח רפוס יטוקל) הכישחשמ םג ךרבל הל

 .ל"ז ק"הגה ר"ומאא הלעב תוצמ פ"ע ןכ הגהנתה

 ו



 רפוס ןמסוז יבר

 ןוזמה תכרב רחאו .שודיקה םדוק וינפל רמאנש האילפה וא הרוסמה תא ראבמ

 תא דמל אל .השרפה לע ן"במר םהמע דמלו ,ןחלושה לא ויברוקמו וידימלת ואב

 תוילגרמה וידימלתל תוארהל ,םוקמל םוקממ גלד אלא השרפה לש ן"במרה לכ

 .םישודקה וירבד ךותב אצמנה םכח יפ ירמא

 תבש 'סמ םהמע דמלו םיבושח םידימלת הזיא וילא ואב רקובה תרומשאב

 תוארל רנה תא קילדתשכש ,תבשה םדוקמ תתרשמהל ורסמ ףרוחב ,.ןיבוריעו

 דועו ,ברה ןחלוש לע קולד רנה תא ריאשת זא ,ףרוחה תיב לש רונתה קיסהל

 .קופקפ הזיא ילב םמחתיש ידכ רונתהל ךומס הפק הקשמה דימעהל ךיא הודמל

 לכש הארשכו ,ריע לש הבוחרל לייטל וניבר ךלה םירהצה תדועס דעסשכ

 ,בל בוטו חמש 'יה ,ריעה םאב תבש תשודק רכינו תורוגס םידוהיה לש תויונחה

 ןיהיש ריעב דחא ףא אצמנ אלש ךיא םיוגה וארי ,שממ םשה שודיק הזש : רמאו

 .ותבש ללחל ת"ישה יפ תא רובעל

 רמא .ותבשב תבש ידימ ,ושרדמ תיבב רועיש וניבר עבק החנמ תלפת םדוק

 רסומ 'יה שורדה ןכות .עובשה תשרפ לע שרד כ"חאו יז רואמה תרונמ 'סב קרפ

 ואב םלוכ .שודגו אלמ 'יה שרדמה תיבה .עובשה ךשמב שחרתנה לכ לע החכותו

 תסכרפאכ םנזא וטה םיקהבומ םימכח ידימלת ףאו ,םייח םיקלא ירבד עומשל

 תפונמ םהיעמושל םיברע םידמחנ םירבד ,תוילגרמ קיפמ הפ ,םעונ ירמא לבקל

 תא דיגהל עובשו עובש לכב טעמכ 'יה וניבר לש וכרד יכ : םינקזה ורפיס .םעטו ףוצ

 לשמ וניבר דיגי םויה םדוקמ רבכ ועדי םע ןומההו ,דקתשא רמא רשא םירבדה

 םדא רמא אלו ,וירבד תא אמצב ותש םעפו םעפ לכב ז"כב ,הז הרות רבדו הז

 ואצמ םעפ לכב ,אברדא אלא ,םימעפ המכ ונעמש רבכ יכ ,שדח הז ןיא םלועמ

 ןיבוריע ל"זחאמכ .םירבדה ולא שדחמ ושדק הפמ עומשל וקקותשהו ,שדח םעט וב

 ןכ ומכ ,'וכו בלח וב אצומ וב שמשממ קוניתהש ןמז לכ הזה דדה המ (ב דנ)

 .טפשמ ןושל קתמב םחיכומו ומעל בוט שרודה 'ה רבד עומשל ןכה ודמע

 בוש רמא תישילש הדועסב .'קה רהזה 'סב ורדחב קסע החנמ תליפת רחא

 הדועס ךותב .תורוסמה לע זא שרד בור יפ לעו ,עובשה תשרפ לע הרות רבד

 ותשוב הארי אלש ידכ ,תולחה תא םיסכמש לע םימעט 'ב שיש ינפמ ,וקומינו ומעט 6

 כ"שמכ ,הטמלמ לטו הלעמלמ לט חנומ 'יהש ןמל רכז תושעל דועו ,ןייה לע םידקמש

 שודיק רחא ףכית תפה תולגל ול שי 'אה םעטל הנה ,רוטה םשמ (ב"יקס אער 'יס) ז"ט

 םעטה טילבהל ידכ ןכל ,םש השירפ 'יעו איצומה תכרב דע ותולגל ןיא 'בה םעטל לבא

 והסכמו רזחו ןושארה םעטה לזאש רמול שודיק רחא תולחה תולגל גהנ ןמל רכז לש

 ייעו ,איצומה תכרב רחא דע הפמה וריסי אלש ש"הנ רודסב 'כו .ןמל רכז תושעל ידכ

 ק"הרהש בתכ ח"וא יקומנב .הרות ילודגו םיקידצ הברה לצא האר ןכש ח"ירהמ יטוקלב

 ןיגהונ שי כ*ע ,תולגל הויצ בונמירמ ק*הרהו תירחשב םג תוסכל וכרד 'יה ןילבולמ

 .ש"ע תצקמ תולגלו תולחה תצקמ תוסכל תירחשב

 אוהש ,אדוהי שפנ פ"ע ותמכסהב ס"*שה תרווסמ לעב ןואגה דיעה רפסה תשודק לע זז

 ליעומו ותאופר רובע רואמה תרונמ 'סב םידמולו הרשע םיצבקמ מ"ב הלוח שישכ עודי

 .ש"ע ה"עב
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 שקאפ תרכזמ

 קוספו 'וגו ךלמ 'ה םימעפ רמא ודחינו וכילמנ לצא .ו* סוכה לע ךריב תישילש

 רחא תיברע תליפת םדוק .ןוזמה תכרב לש סוכמ םעטו ךריב .י9פ לארשי עמש

 וימח תשקבכ ,םוחר אוהו שידק יצח שרדמה תיבב ורמא "ךורב דודל, ורמזש

 .(135 'ע ה קרפ) ליעל רכזנש ומכ ,ותאווצב ל*צז ןואגה

 תעבו ,%וב חירהו בוש וקילדה סוכה ירוישב הלדבה רנ תא הביכש רחאל

 םשרו ,םימעפ 'ג ןחלושה תא ודיבש הקובאה םע בבס "לידבמה, וינפל ורמזש

 ןתנ כ"חא .וחצמ לע י"דש תויתוא סוכה ירוישמ ויתועבצא שלשב לאמש דיב

 .'וגו רזעלא ןב סחנפ :רמאו ןימי םטוח דצל לאמש די לש ויתועבצא שמח

 :הדועסה ינפל רמא ךכו ,תוצח םדוק "הכלמ הולמ, תדועס רדסל 'יה ריהז

 ,אחישמ אכלמ דודד אתדועס איה אד אתדועס וניקתא אתונמיהמד אתדועס וניקתא

 הנה 'יתניכשו ה"בקד אמש אדחיל ,אידהב אדעסל ןייתא בקעיו קחצי םהרבאד

 הריתי שפנה תוללו ךלמה תא תולל ,תבש לש תיעיבר הדועס דועסל אב יכנא

 לוחה ימי תששב וניתדועס לכב הכרב ריאשהלו התע תקלתסמה הבש 'יח תניחב

 לצבו ןיע תב ןושיאכ ונרמש 'יתלוגס חכב ןכבו ,.תבשה תשודקמ םהב ריאהלו

 ,םיחטבמ תונכשמב ן"רנ תא ןוכשתו רבקה טוביח רעצמ ינעישוהו ינריתסת ךיפנכ

 פ*ג ,םייקו יח לארשי ךלמ דוד פ"ג ,'זגו לעור יה דודל רומזמ ,'וגו םעונ יהיו

 .ןמא לארשי לכלו ונל אהי ט"זמו בוט ןמיס

 .הנבלב לכתסהל אלש דיפקהו ,תבש ידגבמ ןוילעה דגב שבל הנבל שודיקב

 הכלב םירמוא תבשב ט"וי לש ןושאר לחשכ :שקאפב תסנכה תיב יגהנממ

 .?: ירענתה םירמוא ןיא מ"הוח תבשו תבשב לחש ינש ט*וי לבא ,"ירענתה, ידוד

 ףסומו תירחש תליפת רקובב וללפתה ט"ויו תבשבש ,םודק גהנמ היה םש

 ינפל העש ללפתהל ליחתה ןזחה .הרותה תאירק עומשל ואב םירהצה ינפל העשו

 .אובל םירחאמה להק םע תירחש תלפת ןמזה

 .שדוקה ןורא תחיתפב ותוא םידבכמ ,תסנכה תיבב שרוד ברהש שדוק תבשב

 ןיאיצומשכ .ריטפמל ברה הלוע תועובשד 'א םויב ןכו לודגה ,רוכז ,הבוש תבשב

 תבש ןתח אוה וליפא ,ריטפמל רוחב ןירוק ןיא (ח"רו תוישרפ 'דב) םירפס ינש

 םותי שידק םירמוא ט"ויו תבשב .הרטפהה ינפמ ורתי 'פב כ"כו ,הנותחה ינפלש

 .?? הרובקה ינפל ףא

 הדועס עצמאב ונייה .'ג הדועסב סוכה לע ךרבל ם"במרה תטיש הזש (אצר 'יס) י"ב 'כ 8

 .(יקה ייראה םשמ הוצמו דיגנ)

 (וכ "ס ד"ח) הדשה ירפ ת"ושב 'כ םעטה .לארשי עמש קוספ רמול אלש םיגהונ שי'פ

 ידי תאצל ידכ ש"ק רמוא וליאכ הארנ 'יהי כ"או ש"ק ןמז דע הדועסה תכשמנ םימעפד

 .ש"ע תוכרב אלב תיברע לש ש"ק

 השעמ ישנא וגהנ ,(הריכז 'ס) תוער תוחורמ לוצינ הועש לש אוהשכ הלדבה רנ חירמה 0

 .(י"ס) 'הל חוחינ חיר השא ,םירמוא םיחירמש רחאש

 ט"ויו תבשב םג ורמאל ל"ז י"ראה גהנמכו ל"ז ה"מא פ"ע ונגהנמ, בתכ ץ"בעי רודיסב 1

 וגהנ ,לודג םוי דוע 'יה ידוד הכל ורמאשכ ולא תוליהקבד 'נ ,"ירענתה םירמוא ןיא קר

 .תבשהב מ"הוחמ וא ט"וימ םיסנכנשכ כ"אשמ ,תבש ולבק אל ןיידעש ירענתה רמול



 רפוס ןמסוז יבר

 ןמזב םויה תוצחב תסנכה תיבב ח"ר ברע לכב :ןטק רופכ םוי תליפת רדס

 םויב ח"רע ם"יבבוש ימיב לחשכ תלוז ,ברע תעל שרדמה תיבב ,הלודג החנמ

 םוי וב שיש ח"ר ברע לכב .ברע תונפל םירמוא תסנכה תיבב םג זא ,ישימח

 רמוש, ח"ר ברע תירחשבו ח"ר ברע ינפלש החנמב ןזחה רמוא /ןטק רופכ

 .ןטק רופכ םוי תליפתל תסנכה תיבל ברה ךלוה לולא ח"ר ברע .ןוגינב "לארשי

 השלש ינפל םירדנ תרתה וניבר השע תירחש תליפת רחא הנשה שאר ברעב

 ןוידפ, רדס השעו ורדחב ומצע ריגסה כ"חא .וידימלתמ םירוחב הרשעו ח"ת

 תיבל ךלה .ונממ ושקבש ויברוקמו ותיב ינב דעב ודעב ן"במרל "שפנ

 םויה בור .םינבל םידגב שבלו :!תוליבט ט"ל לבט ,תוצח םדוק דוע הליבטה

 ונווכיש ותיב ינבו וינב תא ררוע תסנכה תיבל ךלהש םרט .ק"הלש רפסב קסע

 ללג אוה ,?י""וברי ןעמל, תשרד שרד תיברע רחא .היוצר הנווכ םהיתוליפתב

 החפשמו החפשמ ,.טרפבו ללכב םהילע ורבעש תואקתפרה לכ תא 'ה תדע ינפל

 קלוחש ך"שה 'דכ אלו ,(ד"קס ועש) ד"ויב ז"טה 'דכ ל"צז רגנוא לאוי וניבר הרוה ןכ 2

 א"י רחא שידק רמולמ םיקסופד ל"צז רפוס ביל ףסוי וניבר קספ הז חכמ .םש כ"הקנב

 הרובקה רחא קר שידק רמול ליחתהל ןיאד ך"שה 'דל כ"אשמ ,התימה םוימ םישדח

 . "ס א 'טנוק אערת תנש ףסוי טקליו) ןומסרפא ירהנב 'יעו ,הרובקה םוימ םיקסופ

 .(זט בתכמ) םיבתכמ האר 3

 תוליבט ט"ל הזה םויב ולבטש ונינמזב םידיסח תכ ויה יכ יתעמש, אמוי 'סמ ה"לש 4

 שאב ונאב וב םייקתנו ובלב השודקה רעובו דואמב ררועתמ םדאה זאו ,תוקלמה דגנ

 .ו"רת 'יס ט"האב 'יע ,"םימבו

 שקאפ ק"קב בו "ה רשאכ ל"קצז ארטיינ ד"בא טענב לאקזחי יבו ןואגה תפומ שיא 5

 ,וניבר ןושל) ןכ השע ןואגה ינתוח ו"מא םגו ,ה"ר לילב נ"כהיבב שורדל ןיקתה א"עי

 .(טי שורד תרטק האלמ

 לכת ,דיתעל רבעה ןיב םיכרד תשרפ לע ןידמוע ונא תעכ !יתובר : רמוא 'יה ךכ

 אלמת ,שונא בבל תושגר ללמל לכוי ימ ,היתוכרב םע הנשה לחתו היתוללק םע הנשה

 ,שמשה תחת השענ רשא תא האר אל ימ ,תאזה תעל ונמייקו ונייחהש 'הל תוליהת הפ

 הנשה תישארמ ,ןתלועפל תוכפהתמה תוביסמ ,םוי ידילי וכפה רשא הכפהמה לכ תא

 ליגב ואצי רשא רפע ינישימ םיברו ,ייתנשה הלגעמ תא הפיקה שמשה ,הנש תירחא דע

 תינרוחא תולעמ רשע הדר שמשה הנשה תאצב ועדי אלו ,הנשה תישארל ,התארקל ןוששו

 זפו ףסכמ אלמ םירדח ,דובכו רשוע בור לע תוחטובה תוננאש םישנ תובבר ,םהירבק לע

 ,הירוענ לעב לע הכבת הכב ,דוע בושי אלו ךלוה ,תיבב שיא ןיא יכ ,ןפשנ יבכוכ וכשחנ

 ,וירוענ תשא לע הכוב לעבו ינובזע ימאו יבא ,עמשנ יהנ לוק םיקנויו םיללוע יפמ

 הברו ,ךיריבח ירדע לע ינטב ינב םחרמ ןאצה הערא הכיא ,ישפנ הבהאש יל הדיגה

 ,תובאה קיחמ ןאצ יריעצ םישקוי חפב דוצל תומה רמ למח אל ,ץראה ברקב המטשמה

 םירענו םינקז ,םכלוכ םויה םיבצנ םתא ,ונילע 'ה ידסחו ,םהל םחנמ ןיאו םיקושע תעמד

 ברחמ ,ונתטלמ ל*ר ער לכ ילוח רבדמ יכ ,'הל תודוהל םיקיפסמ ונא ןיא ,רדענ אל שיא

 עדוי ימ ,ונתזחא תוצלפ ,בל לכ דרחי םלוא ,הבוטל ונילע רבעש המ ונעדי הנה ,ונתנז

 ןיע םג ותפזש אל ,'ה דוסב אבי ימ ,שיא ונתאמ דקפנ אלש היח תעכ דיתעל םג םא

 תיסי רשא בל תלחמ הנהכו ,םוי דלוי המ עדוי ימ ,תודיתעה הוסמ תחת הטולעה ,תורדוח

 םויה שודק יכ ובצעת לא ,םכזועמ 'ה תודח ,יהב וחטב םהרבא יקלא םע םלוא ,קפסה

 .(טי שורד תרטק האלמ) .וננודאל

 ו



 שקאפ תרוכומ

 רחא .המילש הבושתל םבל תא ררועו ,היכבב ועג םעה לכש דע ,היתורקמ םע

 השרד .םבבל תולאשמ יפכ שיאו שיא ,הנשה תכרבב שדוקה להק תא ךריב ןכ

 .למיירטשה לע תילטהו תילטב ףטועמ רמוא 'יה וז

 רחא ,שדח ןיי לע שדיק ,ה"ר תכסמב תוינשמ קרפ דמל הדועסה םדוק

 םדוק .5ןיטוט ןשע אל הנשה שאר לש םימי ינש לכ .'קה רהוזב קסע הדועסה

 ושרדש םישנאה תומש תא רכזו ,ורדחב דדובתהל רצק ןמזל ךלה רפוש תעיקת

 היכבב הבושתל תוררועתה שרדו נ"כהיבל בש .הכרבלו הבוטל םריכזהל ונמיה

 הדועסה רחא ףכית .ינש םויב שרוד 'יה תבשב ה"ר לש 'א םוי לחשכ .? המוצע

 ןבל ידגבב ךלה ךילשתל .קוספב קוספ םע ברב םילהת ורמג םש ,נ"כהיבל ךלה

 םע אוה ךלה כ"חא ,םשמ םישנהו םע ןומהה ורזחש דע ןיתמה ,(אנוד) רהנה לא

 וילע וכיח להקהש ינפמ הלפתב ךיראמ 'יה אל .ריעה ידמולו םיבושח םישנא

 ךילשת יקוספ לע דיגהל ליגר 'יהש המ .םיקותמה ויתורמא עומשל ,ושרדמ תיבב

 .5 הנשב הנש ידימ

 תדובע לע ףיסוהו ,הבושת 'ה ם"במר וידימלת םע דמל הבושת ימי תרשעב

 הבושת תבשב .רסומ ירפסו רהוז ינוקית הברה דמל .םינונחתו םילהת ירומזמ םויה

 םויב .וילע הבוטה 'ה דיכ תוררועתהו הדגא ירבד ,איגוסב לופלפ וניבר שרד

 ץמאתהו ,םילהת רפס םיברב רמג "תודמ הרשע שלש, ק"הוי ברע ינפלש

 .ירמגל וילע טילחה םרטש םגה ,ותיבב גורתא ול 'יהיש

 תפוקל ןוידפה קליחו ,תורפכה רדס תא רדיס ק"הוי ברעב רקובה תרומשאב

 ותיב ינבמ דחאל חלש ותנקז תעלו ,תורבקה לע חטתשהל ךלה .ריעה יינעלו י"א

 ומצע לבט ,המש ךלהשכ םעפ לכ .ריעבש םלוע דוסי יקידצ ירבק לע ללפתהל

 ינב לכ ואב ק"הוי ברעב .הלפתב ךיראמ 'יה אלו 5? הרהט הוקמב םדוקמ

 םררועו םכרב ותכרבכ שיאו שיא ,קידצ תכרב לבקל לודגכ ןוטקכ הליהקה

 הקלנ החנמ רחאו ,ה"ר ברעב ומכ לובטל ךלה םויה תוצח םדוק .הבושתל

 .ול ןיכהש יתע שיא י"ע לגע לש העוצרב ורדחב תוקלמ

 ,בר יכבב ותיב ישנא תא ךריבו .לובטל םעפ רוע ךלה תקספמה הדועס רחא

 ןורא ינפל דע הלעש דע ,היכב לוקו הקעזב תסנכה תיבל תילטב ףטועמ ךלהו

 ינב בל לע רביד שילש תועמדב "ירדנ לכ, תשרד תוררועתהב שרדו שדנקה

 רמול ליחתה השרדה םויסב .99 שפנו בל לכב םימשבש וניבאל בושל ותליהק

 .ן"במרה 'דכו ,להקה םע יודיוה רדס

 ולטנ להקה שארו ןיידה ברה וירחאו ארתאד ארמ ברהש ,גהנמה 'יה שקאפב

 /קידצל עורז רוא, פ"כ םר לוקב ארק ברהו ,המיבה תא ובבסו ת"ס דחא לכ

 .ח"ס 'יס א"ח רזעלא תהנמ 'יע ,(ה"קס איקת) ת"עשב קספ ןכ 6

 .(זט שורד) תרטק האלמ האר 7

 .(חכ שורד) םש 8

 .ל"] י"ראה םשמ (ז"יקס טנקת) ט"האב 'יע 9

 .(אכ שורד) תרטק האלמ 'יע 0
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 רפוס ןמסוז יבר

 ןיידהו שדוקה ןורא לומ ןזחה *אמשל ודמע להקה שארהו ברה ,ת"סה וריזחהו
 ברה ליחתה עמש תאירקב .שדוקה ןורא תא ברה רגס זאו ,וכרב רחא דע ונימיל

 ברה רמא דוחיה ריש רחא .תירחשב ןהו בירעמב ןה ,"דובכ םש ךורב, םר לוקב

 לש ר"הי תליפת ורמאו ,םירפס השלש להקה םע רמגו ,םילהת לש ןושאר רפס

 םדוק .הלילה לכ רע 'יה ופרח ימיב .ח"תה םע אמוי תוינשמ דמל כ"חא .לוח

 תוקיבדב 'יה םויה תדובע .םילהת לש םירפס ינש להקה םע םילשה רקובה רוא

 ."םינהכהו, םר לוקב רמא ברהש דע להקה וכיח הדובע רדסב ,המוצע

 תוינשמ קרפ םיברב דמלו שרדמה תיבל תסנכה תיבמ ךלה הקספה תעשב

 הרות דמל אלש םוי רסיח אל ותעד לע דמעש םוימש תויה ,וקומינו ומעט ,אמוי

 .ריטפמל הלעו החנמ םש ללפתה .םיברב דומלל 'קה םויב םג גהנ ןכל ,םיברב

 הפב זירכה ,ץרמנ רוציקב תוררועתה ירבד בוש שרד הליענ תלפת ינפל

 רשוכה תעש התע ול שי שפנו בלב הבושתב התע דע בש אלש ימ לכש ,אלמ

 .תחא העשב רומג קידצ תויהל ודיבו רואש עור וילעמ ךילשהל הבוט תונמדזהו

 השודקב ויפמ ןיאצוי ארונד ןיקוקזשכ ,םיריאמה וינפ תא התאר ןיע ירשא

 אווער ןדיעב הזה שודקה םוי לש םינורחאה םיעגרב .הליענ תליפתב .הרהטבו

 .אווערד

 וניתנחת ינוק ינפלו, רומאל חסונה הנשמ 'יה 'וכו םיקלא הרכזא תוחילסב

 ק"פוס נ"קה ז"ע ררועמש ומכו ,"לאשא םימחר ימע דעבו, םש דועו "ליפא

 ןיאש .םירקיע ג"ימ ישימחה דוסי הזו ,יעצמאל ללפתמכ הארנש ,הנשה שארד

 .3' 'וכו וילא הברקל םיעצמא םתויהל ודבעל יואר

 ."העיקת, קעצו ,""וכו םיקלאה אוה 'ה, םיקוספה רמא הליענ תליפת רחא

 .דימ הנבלה תא שדיק בירעמ רחאל

 וינפ .הכוס יכרצב ליחתה ףכית ,םעטו לידבהש רחא םירופכה םוי יאצומב

 הדועסה רחא .ןוצרב לארשי תיב ומע תונוע ה"בקה לחמש לע הודחו ויז אלמ ויה

 ןהכ תדועסל רכז תונדגמו ןייב םדביכ ,וידימלתו ריעה ידמול ונחלוש לא ואב

 הרות ירבד הברה אתוודח תעשב דיגהו ,המינפ שדוקמ ותאצ תעב לודג

 .א"עיז רודה ילודגו םיקידצמ םירופיסו

 ,רודיהה תילכתב םינימ 'ד תשכרהב דורט דואמ 'יה תוכוסל ק"הוי ןיב

 ףכית שודיק תושעל רהימ תוכוס לש הנושאר הלילב .י? הליהקה ינב דעבו ודעב

 ,ותכוס שארב דובכ אסכ ןיכה .הכוסב תיזכ תליכא תוצמ םייקל ידכ ,בירעמ רחא

 ךותמ גחה ימי לכ זז אל הליפתלמ ץוח .ןישידק ןיזיפשוא םיחרואה דובכל

 יבר וברש 'כ (אכ 'יס ח*וא) א"ירהמ 'ושתב .(נ"ב גוס וכ הוצמ) ב"ח רפוס יטוקל 1

 איבמ ס*ח יגהנמבו ,ש"ע םירוזחמ הזיאב ןכ ספדנ רבכו ,אחסונה הניש טענב יכדרמ

 (וסק 'יס) ח"וא ס"ח 'יעו .םירודיסה תחסונ לע בושי תצק רמא ןמהעל 'יבוט ר"רהש

 אבומכ םידרפסה ימכח הזב וכיראה רבכו ,תוחילסב םירמואש םימחר יסינכמ תליפת ןינעל

 .(גכ 'יס ח*וא) הקדצ שמש ת"ושבו ,(ויכרצ 'ע) קחצי דחפב

 םישודק ימיב ,םדא ילע המידרת לופנב ,ודבע 'ה ןנחי רשא םינבל ,ןורחא רודל תאז בתכת, 2

 הארמה רתפיל יחור םעפתו ,ץקיאו תחא תוא רסח 'ה םש יתבתכש הליל ןויזחב יתיאר

= 70 -- 



 שקאפ תרכזמ

 ךותב הבאושה תיב תחמש חומשל וידהואו וידימלת ואב ינש לילב .הכוסה

 תא שרד ברע תחנמ תעל אלגירד אתבשב .תולעמה ריש ו"טה תא ורשו ,ותכוס

 ךותב וידימלת םע רע 'יה הבר אנעשוה לילב .ותכוס ךותב תבש לש רועיש

 .הכוסה

 םע "וניקלאכ ןיא, רמזמ 'יה תסנכה תיבב תופקה רחא הרות תחמש לילב

 ןוא .ג טזיב אוד, םגרתמ 'יה "וניקלא אוה התא, אקספה תאו ,גוהנכ ומוגרת

 ת"ס םע שרדמה תיבל חומשל ךלה נ"כהיבב תופקה רמג רחא ."רהעמ רענייק

 ליגב חמש ,ומע וריש 'יה וז הלילב .תופקה כ"ג םש תושעל הפוחה תחת ודיב

 .םויה תשודק דובכל ורמאי תורימזו ללהו

 הרותה ףוס תוכימסב וניבר שרד הרות ןתחל הלעשכ הרות תחמש םויב

 ,תוכורא תולילב 'קה הרות דומילב םידימלתו םידמולה תא ביהלהו ,התליחתל

 לאו ,ו"ח איבוקה קוחשב רקיה ןמז תא תולבל אלש םע ןומהה בל לע רבידו

 .הקסהל םיצע םהל איצמהל םיינעה ידי וקזיח ,רמא בל יבידנ

 תיבל ברה ךלה הכונח ברע .ןונחת ףכית םירמוא תוכוס גח ורסא רחא

 ,ורדח חתפב בירעמ םדוק וניבר קילדה הכונח תורנ .הכונח רנ תקלדהל תסנכה

 ץןרממ הכונחל רמזה תא רש תוחבשתו תוריש ןיב .ותיב יאבו וידימלת ,.םע ברב

 .השמ תרישב ספדנה ס"חה

 תיבבו תסנכה תיבב םינעתמ ןינמ 'יה ם"יבבושה ימי לש ישימח םוי לכ

 .להקה ראש כ"חאו הליהקה תגהנהב םיבשויה םינעתמ ויה הנושארב .שרדמה

 וניבר דמל ,ל"ז רגנוא לאוי וניבר ונתוח לש אלוליהד אמוי ,תבט ט*י םויב

 8 א"ביר 'ושתמ שודיח רבדו תוינשמ ,שקאפד ס"ש הרבח ידמול ברקב ,םיברב

 .ל"צז ויתובר לש טייצראי םויב תוינשמ דומלל וגהנמ 'יה ןכ .ותמשנ יוליעל

 .תוינשמ םיקרפ י"ח דמל וירוה לש טייצראיב

 הנשמ דמל .תוריפ תדועסב ויברוקמו וידימלת םע וניבר בשי טבשב ו'טב

 תא ןפגה תריש לע רמול ליגר 'יהו ,הריש קרפ רמאו ,הנשה שאר תכסמ שירמ

 גורתאב םיחכונה תא דביכש העשב .הריש קרפ לע הננר ףנכ 'יפה לש ורואיב

 גורתא ת"ישה ןימזיש תונליאל ה"רב םויה ללפתהל ונילעש רמא ,שבדב שובכ

 .5++ הוצמל רדוהמ

 איבהל הזה םעפב יתלשרתנ ר"הועב יכ ןורתפה יתיאר ט"ויב קר ,ידיב התלע אלו הלודגה

 עודי רבכו ,קחודה דצ לע םירשכ קר םיסדה יל 'יה אלו ,יוארכ םילודג םיסדה קחרממ

 ש"ע םשה תויתוא 'ד לע םיזמרמ םינימ 'דש יטנקיר םשמ (ד"יקס אנרת) ז"טה כ"שמ

 ,ז"ע זמרמ ימולח םג ילואו בלול םע גורתא בירקמ 'יה אל אינסכאש םולחב האר רשאכ

 ק"יתכ םצעמ) *"רדהו האנה ןפואב יוארכ 'ה תוצמ םייקל םיזירזה ןמ תויהל ינוע רפכי 'הו

 .(וניבר לש

 א"ביר 'ושתב תומוקמה (י"תכב) ןמיסו ,ל"צז רפוס ביל ףסוי וניבר ונב וירחא גהנ ןכ 3

 יל ,פדו ה"ד ז"ט ,הנהו הי"ד 'ה ,רקיעבו היד 'ב 'יס : ומשמ ורמואל ליגר 'יהש המ ,א"ח

 ה"ד ו"מק ,רקיעבו ה"ד ז"טק א"יק ,יתבש ה"ד ד"צ ,ןמיסה שירב ו"ל ,המ היד

 .םש תוחתפמבו הנהד היד ט"ימק ,הזבו
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 רפוס ןמסוז יבר

 יפ לע .הליגמ תכסמ םיברב שרדמה תיבב דומלל ליחתה רדא שדוח שארב

 לאה רמא אבר ךרבמ יאמ הירחאל (ב"ע אכ) ארמגהל םירופ ינפל עיגה בור

 דע 'צ רומזממ םילהת םירמוא רדא 'ז םויב .ןסינ ח"ר דע המייסו ,5 עישומה

 תוררועתה ברה שרוד החנמ רחא .ר"היה םירמוא ןיאו ,םותי שידק ,א"ק רומזמ

 .הנשה ורדענש םילודגה לע אדיפסהד ילימו

 יאבגה ןכו ,תילטב ףטועמ ארוקה י"ַע המיבה לע ברה דמוע םירופ לילב

 תבשב םירופב .םיעמושה לכ תא איצוהל ןיוכיש ארוקה תא ררועמ ברהו ,הקדצ

 שורדי וילעש איגוסה ברה עבק ,םיכלמ ןחלוש ינפל דחי םג םימכח ידימלת

 ,הציפח שפנבו הבחר דיב ,.םינויבאל וניבר ןתנ רזיפ םירופב .לודגה תבשב

 ,די טשופה לכל תתל 'יה וכרד .ויסכנמ םימכח ידימלת תונההל דימת ץמאתה

 די תנתמ דעב ותרוק לצב ואב רשא ריעה ידיקפו ראודה יתרשמ םיוגל ףא

 .5 תופי םינפ רבסב ןתנ םלוכל ,בוט םוי וא םירופ דובכל תוגועו

 כ"כו .בר ןויעבו םירבח לופלפב איגוסה תא םיברב דמל ןסינ ח"רמ לחה

 ודי לע עבקנש המ הרות ידמולה ץובקב איגוסה דמל תוחילסהו םימחרה ימיב

 ירובג ,.שקאפ ידמול הרות ילודגש ךיא ,הלא התאר ןיע ירשא .הבוש תבשל

 ,תואיקבו תופירחב רדהו דוה ינרקב םיחגנמ ,תמא לש לופלפה ידשב המחלמ

 .היקנ הלמשכ אתתעמש ןבלתנש דע םירבדה קמועל ודריו

 לע חיגשהל ויה ויתוכילה לכ ,שאר הלעמ דע ויתודרט 'יה חספה ימיב

 תורשכה דצ תא תוארל היפאה תיבל רפסמ םימעפ ץרו ,תוצמל היפאה תיב

 .ןירוריפו הסיע םש אצמנש תומוקמה תוקנל ולשרתי אלש םיחיגשמה תא ררועלו

 ,החנמ תליפת רחא םידמולה לכ ופסאנ חספה גח ברע ינפלש תושמשה ןיב

 ליחתה וניבר .בר קסעב התשענ םימה תביאש .הוצמ תוצמל "ונלש םימ, בואשל

 םידכה וכילוהש דע ,וירחא ונע םעה לכו *"ןוששב םימ םתבאשו, םר לוקב

 .םימה תיבל

 ,לובטל ךלה םויה תוצח רחא ,ך*ישלאו ה"לש ק"הסב הברה ןייע חספ ברעב

 שדוקה להקה םע דחיב רמא כ"חאו ,החנמ ללפתהל תסנכה תיבל ךלה םשמו

 .ץ"בעי רודיסב רדוסמש יפכ "חספ ןברק, רדסה

 ,ןליאל אלא תונליאל ה"ר הנשמב ורמא אלש קיידמו ,(טבש 'וח רמאמ) רכששי ינבב ה"כ 4

 .הוצמל הרותב ראובמה דחוימה ןליאה לע ,זמרל

 ל"צז 'ולש בקעי 'ר ןואגה ויחאמ המדקה םע הז ל"זח רמאמ ראבל ליגר 'יה םירופב 5

 רזעילא טוקליב אבומ ,'וכו אירופב ימוסבל שיניא בייחימ (ב"ע ז הליגמ) םרמאמ לע

 .(זקק תוא םירופ)

 ד"ויב ה"כו ,'ולש יכרד םושמ םינתונ י"אל ףא ןתיל וגהנש םוקמו (ג"ס דצרת) ח"וא 6

 .םירופ 'ה ףוס י"מגה הזב ךיראהש ומכו ןתיל רוסא גהנמ ןיאש םוקמב לבא ,נ"ר "יסר

 הריכמכ אלא הנתמ םש והיילע הוה אל וריכמ םאש םש ז"טו (א"יס אנק) ד"וי 'יעו

 העידי ול רסמו .,םילבקמה ולאמ דחא לרע וילא אב םעפ הנה .ש"ע ולומג םלשי ירהש

 דע תויולדתשה לכ השע וניבר .םיוג לצא אצמנה לארשי ינב ערזמ דלי תודוא הבושח

 תודוהש רמא זאו ,הכלהכו תדכ לומינ דליה ,ידוהי תיבב דליה תא רדסל ודיב הלעש
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 תיכוכזמ 'יה הסיעה וב ושלש הרעקה ,הוצמ תוצמ תופאל וכלה הליפתה רחא

 שש חלש וניברו ,תוזירזב תוצמה ופאנ הרמזו הרישב ללהו ןנר לוקב ,יהבע

 .רבעש להקה שארל ןכו םייקה להקה שארל תוצמ

 הוצמו המיבה לע הלוע ברה .תסנכה תיבב ונילע םירמוא ןיא החנמ רחא

 רמואו םר לוקב ברה ךרבמו ,ריעה ינב לכל תוכזלו הצמה היבגהל שמשהל

 ,* םיחספ ילילב ללה רמול שקאפב גיהנה וניבר .תוריצח יבוריע לש חסונה

 .רמועה תריפס ירחא ללה ורמא ינש לילב .הביתה ינפל ומצעב רמול גהונ 'יהו

 ה רדהנ המ .םינבל ידגב שובל 'יה בוט םוי לכב ןכ ומכו חספה גחב

 ויה וינפ ,םירצמ תאיצי רופיסב שרדו ןחלושה שארב וניבר בשישכ הזחמה

 וניביש ידכ אקסיפו אקסיפ לכ םגרית .הוצמ לש החמשו הודח בורמ תוריאמ

 ויהש םישרופמה ילודג ישוריפ תא םיבוסמה ינפל רדיסו ,םינטקהו םישנה

 .39 וינפוא לע רובד רבד תואנ תוילגרמ ,ויתוברמ עמשש המ תוברל ,ויפב םירוגש

 .הניכשה יפנכ תחת ידוהי דלי ברקל הכז ריעה ינודא יתרשמ םע גהנ רשא ותבידאל

 .ל"צז רגנוא לאוי וניבר וימחמ ןובזע ול 'יהש המ 37

 גוס אכ הוצמ) רפוס יטוקילב ל"צז ביל ףסוי ר"גה וניבר ונב בתכ וקומינו ומעט 8

 םתיבב ללהה אורקל םיעדוי םניאו םיאיקב םניא םע ןומהמ בור תעכש (םידרפסו םיזנכשא

 ,אתפסותב ראובמכ נ"כהיבב אורקל הנקתה ריפש יקב וניאלו ,םירחאל ודוה רומאל יוארכ

 ףסוי דוע 'סב הארו .'וכו נ"כהיבל ךלוה ללהה תא םהל ארקיש ימ םהל ןיאש ריעה ינב

 .ישוקב הז גהנמ םש גיהנהל וניברל הלעש (ל"צז יקסנישוד צ"ירגה תודלות) יח

 אוהש ךיא ,ל"ז סייו  ל"גס ןרהא אדוי 'ר רפסמ (טשת םלשורי) םילשורי ךירעשב 'סב 9

 ויבאו שקאפ ק"קב ורקיב ,ק"הראל ואבש םרט ח"מרת תנשב ,ץרעה ילתפנ ר"גה ויבאו

 ,תוצח דע רדסה תא ונכרע, : בתוכו .חספה ימי לע רפוס ןאמסוז ברה לש וחרוא 'יה

 יתסינכ םע .יתבר רדס םש תוארל ברה תיבל ומע ןיידה ינחקל רדסה תא ונלסחש רחאל

 תונחלוש לע ,תיבה לש תויגיגחהו רדסה ינפב ולוכ האתשמו דמוע יתראשנ ברה תיבל

 ןחלושה שארבו ,להקה ישארו הבישיה ירוחב בור ברה םע םיבוסמ ויה בוט לכ םיכורע

 האר אלש ימ .םירחא תומלועב התע ףחרמ אוה יכ יתרכה וינפב .יבא בשי ,ברה די לא

 ךכ רחא ריכזמ "ה אבא .הרותיינבו הרות ולוכש רדס .וימימ רדס האר אל הז רדס

 לע רדסהמ םיבוסמה ומק רחש םע קר .הז רדסב ול 'יהש ינחורה גנועה תא םעפ אל

 אוה ס"ט ,רלדא סחנפ 'ר "יה ןיידההש םש כ"שמ) .ינ"כהיבל תכללו הלק העש חונל תנמ

 .(רנייטש סחנפ 'ר ל"צו

 וניברל בתכש המ ,ראמטסמ ל*ז ןייטשפע 'ילא ר"רה ,וניבר לש ודימלת בתכממ קתעה

 .ו"יערת תנשב ביל ףסוי

 ןישש תנשב ינורכזב ינדוע ינגה ,רדחב רדח ואב וידימלת תעב ,רדסה לע ירכזב..,

 ןמ דחאכ ארונו םוצע תובהלתהב ,רדסה לע חספה גח שדקתה לילב ובשי תעב קיפל

 שודקה ויפ חתפ ,הלחלחו העיז תתר האריו המיאב ,אלפו אלפה אלפנ תוקיבדב םיפרשה

 קוספל עיגהש ןויכ ,האיו הכז הרימא תעשב ז"הוע תואיצמב לטב ייהש טעמכ ,האדוהו ללהב

 לש ותנוכ לכש ,תיתימא המדקה פ"ע ושוריפ רמא ,ינונחת ילוק תא 'ה עמשי יכ יתבהא

 אליממו הברתמ םימש דובכ 'יהיו ,אבר 'ימש שדקתיו לדגתיש ותליפתב תויהל ךירצ םדא

 "ארקא ימיבו, שודקה וניבר רמא ל"הזבו ,תיטרפה ותשקבו וצפח םג ת"ישה אלמי

 יכרצ תא קר שקבמ ינא םא) ןפורנוא עכילגעטלא סאד עכילטייצ סאד ראנ עוט ךיא ןעוו

 ןיימ ךיא ןעוו ,אצמא ןוגיו הרצ ינואצמ לואש ירצמו תומ ילבח ינופפא (תימוי םויה ימצע
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 תא ולכאש -- הבישיה ירוחב וידימלת ואב הדגהה תרימא עצמאב

 םיקלא ירבד עומשל -- ןוזמה תכרב דוע וכרב אלו םיתב-ילעבה לצא םתדועס

 הצממ תיזכ דחאו דחא לכל ןתנ וניבר .םבר םע דחי הדגהה תא רומגלו ,םייח

 .י הריצק תעשמ הרומש תיזכ םיתב-ילעבה לצא ולכא אלש ששחמ ,ולש

 .(ז"פ ןיפסומו ןידימת ם"במר) רמועה תריצק 'לה רדסה םדוק דמל ינש לילב

 רהזנ 'יה .למיירטשבו ט"וי ידגבב בירעמ-החנמ תליפתל ךלה דעומ לש ולוחב

 אנמיסל הרצקב םשר ת"חה ותאמ חכתשי אלש דחפשכ קר ,.מ"הוחב בותכלמ

 לש ןורחאבו ,רמועה תריפס םדוק נ"כהיבב שודיק םירמוא חספ לש 'ז לילב .אמלעב

 .םדוק םויה תשודק זא תבשב לח םא תלוז ,רמועה תריפס רחא שודיקה חספ

 לש טייצראי .תועובש גח ברעב ומייסו הציב תכסמ דמל תרצעל חספ ןיב

 םישנ תולעמב תסנכה תיבב שרד תבשב תועובש ברע לחשכ .ה"ע תינקדצה ומא

 וכרד 'יה תועובש גח לע .תועובש ברע תונעתהל ליגר 'יה ופרח ימיב .יי תוינקדצ

 תיבב רמא םירהצה ירחא ט"וי לש ינש םויבו ,י םישדק רדסב םיברב איגוס דומלל

 .בוט םוי לכ לע םיינע םימכח ידימלתל ןיי חולשל 'יה וכרד .איגוסהב לופלפ שרדמה

 אמוי ,זומת ח"רד 'ב םויב ומייסו ק"ומ וא הגיגח תכסמ דמל תועובש רחא

 .35 ל"צז ויבא לש אלוליהד

 לוכאל חרכומ 'יה וימי ףוסב ,י+ןיי התש אלו רשב לכא אל םירצמה ימיב

 תוצח ןוקית רמא םויה תוצחב .הזמ שפנ תמגע ל"יהו ,אפורה יוויצ פ"ע רשב

 תולגו הרותה דובכ לע בר יכב הכבו ,חרוצו רמ לוקב ,וידימלת םע אתווצב

 ןוגיו הרצ ראנ ,טשינ העושי ןייק ןעבאה טשינ ןעק ךיא סאוו יד אל ,ןיילא ףוגה תורצ

 ,יתעושי תא גישמ וניאש יד אל זא) ,ןעכייררע ל*ר תורצ רהעמ ךאנ ךיא עוט ,ל"ר אצמא

 ןעמל קועצל אקייד יתנווכש ,ארקא 'ה םשבו ,לבא (ל"ר תורצ רתויו רתוי אצמא דוע אלא

 סאוו ,ישפנ הטלמ 'ה הנא (שקבמו קעוז ינא) טעב ןוא יירש ךיא ךילמהאנ ,ש"תי ודובכ

 יל ןימאיו .םחרמ וניקלאו קידצו 'ה ןונח ,זא (שפנהל עגונש המ) שפנ סאד טגנאלעבנא

 ונעמשב דחפמ ונישאר תרעש טעמכ רמסתו ןשקנ אדל אד וניתובכרא 'יה יכ ג"רדהכ

 ךיא םש בתוכ ל"נה .(רוציקב םילהת לע א"קליב אבומ) ,"םיקנעב לודג יפמ אצוי שרופמ

 .,ומשמ שוריפה תא ורמאי וידימלתש דמעמ ותואב שקיב ל"ז וניברש

 ןמוקיפא ןיידע ולכא אל כ*עד ,ןמוקיפא לש תיזכמ ץוח דחא לכל הצמ תיזכ ןתנש ונייה 0

 א"גמ "ע .(ט"קס טעת "יס) ב*מה כ"שמכו ,אקוד ז"מהרב םוקמב לוכאל ןיכירצש ןויכ

 ףא ילוא) .רתומ הדועסה לבא תומוקמ יתשב לוכאל ןיא ןמוקיפא אקודד (חעת 'יס)

 םעפ דוע לוכאל רתומ ב"עבה לצא הרומש לש וניאש הצממ ןמוקיפא רבכ ולכאש

 יתשב לוכאל רתומ ןמוקיפא לש הצמד (ב טיק) םיחספב 'סותה תעדד ,הרומש תיזכ

 אבומ) דבעידב ףא הרומש הניאש הצמב אצוי וניאש רימחמ ח"רפהש ןויכו ,תומוקמ

 הרומש לש וניאש הצמ ולכאש המ ח"רפלד דועו ,'סותה ד"ע ךומסל שי (ח"קס גנת ת"'עשב

 ייס ייעו ,ירש תומוקמ 'בב ןמוקיפא לוכאל ןיאד רוטה 'דל ףא כ*א ללכ ןמוקיפא הוה אל

 .המדקהב ב*ח רזעילא טוקלי האר 1 .(חכשב זעת

 .רפוס טעב םיאבומ ,'וכו שדקמ רונת ,תרצע ישבכד איגוס 2

 םישודקה וניתובאש ןאכ ריכזהל ינא ךירצ, :ותאוצב בתוכ ל*צו לשיפ יבר קידצה ויבא 3

 םג ויה םינומדקה םימיבו תולבאב ויה ןויס ג"י םויבש םיגוהנ ויה יכנא םג םהירחאו

 ."הזב םעטה דבאנ תולגב םימיה בורבו םיתעה קוצב םינעתמ
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 שקאפ תרוכזמ

 הכיא שרדמ דמל ב"ט לילב ,תסנכה תיבב םויה לכ בשי באב העשתב .הניכשה

 שקיבו ,תסנכה תיב חתפב דמע ,החנמ תלפתל להקה אבשכ ברע תונפל .םיברב

 .ונללוכ ישנאל י"א יינע דעב הקדצ ,המינפ 'ה תיבל אבה לכמ

 ולא םימיב .ןידה םוי תמיאמ ונתשנ וינפ רפוש לוק עומשכ לולא ח"רב

 םיקחרמל םג ודי תבדנ חלש ,םינוגה םיינעו ח"תל ונורזפ תקדצבו םוצב הברה

 ויה ויתוליפת .ק"הראב ח*ת םידיחי המכ קיזחה טרפב ,% שקבמו שרוד לכל

 בבל לכו ,תובבלה לכ ותקעז לוקמ וררועתנש דע ,הבר היכבב םישודקה םימיב

 .הבושתל םררועו ,.תוגגשהו תונודזה לע הוד

 ן

 םיבתכמ

 *א

 םייח יכ ,ךיתורגרג לע םרשק ,ךבל חול לע םבתכ ךיבא רסומ ינב עמש

 ילע םדא תדועת יכ ,ל"ז 'קה וניתובר ונל ורוה רשא ךרדב ךלוהש ימל םה

 ,םתא םיקלא יתרמא ינא ,ןיהלא רבכ תויהל תומילשה םלוס לע תולעל ץרא

 השירפ ילב השודק ןיאו /ה ינא שודק יכ ויהת םישודק ,ןוילעל תומדתהל

 שורפל אלא םירוסיאמ רמתשהל דבל אל ,ן"במרה 'יפכ ,ז"הוע תדמחו תוגונעתמ

 לועבי אלו הוצמה םייקל קר השא חקיו ,ושפנ עבושל קר לכוא קידצ יכ ,רתיהמ

 יבל יתיכז רמאי ימ ר"הועב םאו ,השודק הז ןיא לבא רוסיא וב ןיאש םגה ותואת אלמל

 המ ז"כב ,שיא ברקב רעוב הואתה שאש םירוענה ימיב טרפב ,יתאטחמ יתרהט

 גהנמו, :םש רוטה כ"כו ,זומתב ז"ימ ןיפיסומ שיו (ט"ס אנקת) ח"ואב רכזנ הז גהנמ 4

 םעטהו ,"םלוכ םיענמנ ךליאו ח*רמו ךליאו זומתב ז*ימ ןייו רשבמ םיענמנ םידיחיה זנכשא

 םיזומר םה באב 'ט דע זומתב ז"ימש תועובש 'ג הידעס בר רמאו (איש 'יס) חקר 'כ

 תעדלד בתכ (ל"נה ןמיס) י"בהו ,כ"ע רשבמ תונעתהל ךירצו תועובש 'ג הנעתהש לאינדב

 אלש ונינומדק וגהנש המב, : וגהנש םוקמ 'פ ג"הלש בתכ .רוסא ףוע רשב 'יפא יכדרמה

 ןיבייח ןניא תבשב לבא ןגהנמב לוחב דומעל ןיבייח ב"ט דע זומתב ז"ימ רשב לוכאל

 וב ןיאו ש"של וגהנש גהנמ לכ רמוא ללכו ,תבש דובכב ןיטעממש ינפמ ןגהנמב דומעל

 .(בצ ייס) ליישר 'ושת ייעו ,"ןגהנמב דומעל ןיבייח הריבע דונדנ

 וניברב הברה ריצפה דחא ןיירוא רב : רפיס ל"צז רפוס בקעי םהרבא ר"גה וניבר דכנ 5

 הבחר דיב ול הנוע ז"אש ןירבוגב רבג המ םעפ ויתלאש הנה ,ןוגה ךס ול חלש הנשב פ"כו

 םוקממ ותרומת אב הנה ול חלוש ינאש םעפ לכש יתיסנ רבכ ,יל בישהו ,םיפא תחא הנמ

 .תישממ הרזעל יוארו תוכז ול שי יאדו ,ויתרעש אל רשא

 .ותנותח ילגרל ,ל"צז רפוס ןועמש וניבר צ"הגה ונבל וניבר בתכ רשא שדוק בתכמ *

 עיפומ ונינפל ,(ל"צז דערופ .ט ק"קדבא רפוס השמ רי"'גהמ) תי"יהע רפוס ם"רהמ 'סב ספדנ
 .ל'ז ו"מאא לש ק"יתכ קתעה יייפע ,םילק םייונישב בתכמה
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 רפוס ןמסוז יבר

 ירפ איצויש ידכ השודקב 'יהיש גוויזה תעשב פ"הכל תושעל לדתשי תלוכיבש

 םהרבא ,(זט קרפ) השודקה רעש המכח תישארב אבוה ,ן"במרה 'יפכ ,םילוליה שדוק

 אלפנ רבד 'יפו ,המימת הלוע 'יהיש קחצי דילוה גוויז תעשב ,קחצי תא דילוה

 יתטמ לע רעטצמ יתייה ימי לכ ,רמוא ןימינב אבא (ב ה תוכרב) רמאמה +: הזב

 תוצחב הושה גזמב אוהש רשכומ תעב גוויזה םא ,םורדל ןופצ ןיב הנותנ אהתש

 ןיב הזו ,תומילשב רשכומ כ"ג דלוה אצי זא ,ררוקמ אלו םמוחמ וניא ףוגה ,הליל

 .אלפו ,םורדל ןופצ

 ומצע רהטל יואר ןכ לע ,הוקמ י"ע לארשי רהטמ ת"ישה ,'ה לארשי הוקמ

 ךירצ הרהטב גוויזה אהיש הליבט ליל תעב פ"הכל ,הוקמב םוי לכ רשפאש ימ

 אל גלשו םשג ,יתנותח םוימ תאז יתלטב אל םלועמ ה"ב ,? הוקמל שיאה םג ךליל

 ללפתי גוויזה םדוקו .הוקממ קוחר הפ רד יתייהש םג ,הוקמל הלילב ךלילמ ינרצע

 םע רמאי גווזה תעשבו ,"תוניחת רעבייוו,ב ספדנש ן"במרה לש הניחת ותשא םע

 ןמ םאו ,המלשו דוד ןרהאו השמ בקעי קחצי םהרבאכ רכז ןבל הכזאש ,ותשא

 לבקל תרשכומ השא 'יהת םאו .האלו לחר הקבר הרשכ היהת תב 'יהתש םימשה

 ליעיו םישודקה תרוצ השפנב רייצתש ידכ ,המע רפסל בוט רודה יקידצמ תודבוע

 םילודג םינברש ,שודיח רבד הארנ ןילופב המל ,ל"צז ו"מאאמ ךל עדונכ ,דואמ

 םירסומו .ל"ר םיבוט אל םינב םהל שי םירסומה םע תקולחמ דימת םהל שי רשא

 רייצתו רוסמה ול השע המ ותשא םע רפסמ ברה יכ רמאו ,םיקידצ םינב םהל שי

 .* םינברה תרוצ השפנב רייצתו םינברמ םירפסמ םירסומו ,ותרוצ השפנב

 .םימש תאריב לודג רקיע איה תועינצה ורמא ל"זכח רשא אבי ימ 'ה דוסב

 תיחמק .,תיבב ןה ץוחב ןה תורעשב ו"ח ךלת אלש חיגשהל ךירצ דואמ דואמ כ"*ע

 .םהל הרמא ,.ךכל תיכזש תישע המ םימכח ל"א ,םילודג םינהכ םינב העבשל התכז

 רשא 'יחת יתשאל יתדמל ןכו ,(ב זמ אמוי) ירעש יעלק יתיב תורוק ואר אל ימימ

 (תחפטמ) ךוט הקרז תורעשה קורסלו ץוחרל הכירצש תעב ,ה"ע יתרומ ימאמ יתיאר

 .הקרס ךוטה תחתו ,השאר לע לודג

 תורעש) ראהטסנוק וא תירכנ האפב השאה ךלת אלש ,תועינצב המודכו

 םישנ הנותחב יתיאר רשא השעמה ילע ערו ,ר"הציו תוצירפ לכה יכ (תויתוכאלמ

 עלעבייה ןיכתש היחל זרזמ יתייה הדיל תעשב .ןעקוראפב תוכלוה יתחפשממ

 .דץ"פ תבש ליל ,רודיסב ץ"בעירגה פ"כ 1

 תגהנהו (תויתואה רעש) 'קה ה"לש 'יעו ,ל"זח םשב י"שרל סדרפה יטוקילב איבה ןכ 2

 .ד"יפ םדא

 הלוגה רואמ ןואגה ברה יל רמאו ,וניבר בתכ (ןנחתאו 'פ 'יעשי ןוזח) רזעילא קשמדב 33

 'יהש ,ל"ז שודקה ו"מאא ול רמאש המדקה פ"ע ,ל"ז אקארק ק"קדבא ןועמש יבר ש"קכ

 ש"ר ןואגה 'יפ הזבו ,'וכו ןילופ תונידמב הארנ רשא ,אלפנ רבד ול רפיסו ורוענ ףולא

 ןעי ,"םכילהאל םכל ובוש םהל רמא ךל 'וגו הז םבבל 'יהו ןתי ימ, םש קוספה רפוס

 בלב וז השודק קקחנו ,וארש המ ןיע ירשא ,ארובה תואלפנ םלוכ ואר יניס דמעמב

 תורודל וז השודק שירוהל תעה עיגה יכ ,םכילהאל םכל ובוש םהל רמא כ"ֶע ,שפנבו

 .תאזה תעכ 'ה תארי אלמ הז םבבל ייהיש דוע ןתיל לכוי ימ ,ןתי ימ יכ ,םיאבה
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 שקאפ תרכזמ

 ילב קניי וא קוניתה ןשיי אל םלועל ןכו .ףכית דליה שיבלת רכז 'יהי םא ,(הפיכ)

 .עלעבייה

 ייהי לעבה םגו ,+הכרב אלב הליבטל ךלתש הלוגס יעישתה שדוחב תרבועמ

 .* ת"סב הסנכהו האצוה שדוחה לכ ול

 המדקהב ל"ז ס"חו ,םיבר הכזממ לודג תוכז ךל ןיא ,ל"הוחה ךיראה רבכ

 יתדמל אלש דחא םוי רבע אל םלועמ יתורוחב ימימ דוע ה"בו ,וב ךיראמ ד"ויל

 .רוחב הזיאל וא יתשא םע םיניד תצק יתדמל הטמל יתלפנשכ וליפא ,םירחא םִע

 ךלצא תבשב יתשרד רשאכ רעצ יל 'יהו ,םירוחב לע דואמ חיגשמ תויהל ךירצ לבא

 .םירוחב וקיזחיש

 רזעילא טוקליב 'יע ,תינויע תומילשה םלוס המה רשא תובוט תודמ יניינעב

 עודיכ) ,ל"ר הער הדמ סעכל אבי אל ךכ ךותמ .תווינע תדמ איה ,המדקהב ר"ח

 ףנכ יכ ,ודגב ףנכב זוחאל ,ובבל םחי םא ,הלוגס יתיארו ,(6 יאמב לבט ס"חמ ךל

 םימעפלו ,הטרח-סעכה ירפ תילכתו ,ןסעכ 'יהי אל החכותב וליפא ,' סעכ אירטמגב

 םע םילענמ תודוא פ"כהויב סעכב יתייהש ר"הועב יתאטח .ןקתל לכוי אל תוועמ

 ,תאז יל םרג סעכ ליבשב קרו ,*הזב ותוא ןקתמ יתייה אל תילכתה 'יה המ ,עשרה

 ,שאלאה יתבזעש דאמ טרחתמ ינאו ,תאז 'יה אל םא םלועמ שאלאהמ יתכלה אל

 .הסנרפ ןיאו תעד לובלבו ובר יתודרט ,השוע ינא המ הפו ,דמללו דומלל יתיכז םש

 מ"ב) ל*זחאמכ ,יתיבב 'יהי אל תוגאדו םדק ימיכ דוע דומלל לכואש ילע םחרי 'ה

 היוצמ התעמדש ךותמש ותשא תאנואב ריהז םדא אהי םלועל בר רמא (א טינ

 .הבורק התאנוא

 םע ןומה ינפב תוצלה רומאל וא הברה ןילוח תוחיש רבדל אלש ריהז אהי םג

 הזבי דחא םאו ,הקיתש המכחל גיס ,החישב תילכת ןיא םגו ,הזובמ כ"חא 'יהת יכ

 רפסת לא שיא הזיאמ ןויזב ךל 'יה םא םג ,רבד םוש ןעת לאו הפל די ןת ךתוא

 .5 ךתוא הזבת כ"ג איה ךכ ךותמ יכ ,ךתשאל תאז

 הכונח רנ ,תובוט תודמבו 'ה תאריב רתכומ תויהל ךירצ ח"ת לש רבדה רקיעו

 לע תוארל םיכירצ ח"תל ואובי םא םִע ןומה ,ןרואל וכלי םיברו ץוחל ריאהל ךירצ

 ןעגנוטייצ עודיו יולג חנומ םא בוט אל לבא ,דמול ח"תש םיחותפ תורמג ןחלוש

 .(וס תוא 'מה 'כרעמ) לארשי תלוגס

 .ךאלמה לאפר רפס

 (ה תוא) ליעל כ"שמ האר .(ז תוא) הרהט 'עו (ה תוא) הואג ךרע ,רזעילא טוקליב אבומ

 .האווצב

 סעוכהו ,סעכ ןינמב ףנכ יכ ,ףנכב םיולתש תיציצה םע ודגב ףנכב זחאיש, ה"לשב ה"כ 7

 םתיארו תיציצל םכל 'יהו ביתכדכ הניכש תארשהל םרוג תיציצו ובלב רז לא סנכנ

 .(י ןמיס) םיפא ךרא 'סב אבומ םידוחיה רעשב 'יִעו *ותוא

 הדובכב עגנש ינפמ ,רפוס ם"רהמ ירפס בורבש חסונהב אצמנ אל ,םחרי 'ה דע ןאכמ 8

 ואצמנש םידחא םיספוטבו ,ל"צז רפוס ןועמש ר"גה וניבר פ"ע טמשוה שקאפ תליהק לש
 .הזה עטק ראשנ 'יכירכב רבכ

 .(ה"מ א"פ) תובא 'פב ב"ערה כ"כ 9



 רפוס ןמסוז יבר

 הבעות ואיבי אלש שרושה ןמ רוקעל ךירצ קשח ירבד (ירפס) רעכיבה לכ .(םינותיע)

 קר יכ .תודיסח ךרדב שובי אלו ,תיבה םמחל ךירצ םימש תארי תבהל שא ,תיבל

 קידצל עסיל ךירצ הנשב תחא םעפ פ"הכלו ,םהב יחו םדאה ךלי רשא ךרדה הז

 רשאכ האריה ךרדב וכלי תיב ינב םג ךכ ךותמ ,הרוהט 'ה תארי דומלל רודה

 .דיעמ ןויסנה

 תדה דגנ ש"כ וליפא תושעל ו"חו ,הנידמה יקוח לכ םייקל רהזנ 'יהת דאמ

 לכ .םדא לש וחומ לבלבמ ל"ר תאזו ,י9ןימדוק ךייח יכ ,תושפנ ליצהל וליפא

 הממ דגנתמ 'יהי אלו ,תמא לכה םא םיניע העבשב תוארל ךירצ ןתתש בתכ

 םירבדה לכב םדא םוש לע ךומסת לאו (הדיל םושיר ירפסב) לקירטמב בותכש

 לכ .ץפחי וכרדו לבא ,לשכי אלש רבג ידעצמ רומשל ךירצ ת"ישה תמא ןה ,ולאה

 .עבק תניש ןשי אלש תוררועתה ךירצ םדא לכ יכ ,רסומ רפס הזיא דומלת םוי

 זוע לכב ךכרבמ ךיבא ירבד ולא

 רפוס ןמסוז הנוכמה רזעילא

 .ל"קוצז רפוס לשיפ 'ר הנוכמה םירפא יכדרמ ה"ומ ר"ומאא ןב

 ב

 א'"עי עוואקאמ ק"פל ג"נרת ירחא 'ג םוי

 קידצ לודגה ןואגה ברה ןוילע דידי דובכ ה"ה ריבכ קידצ שארל תוכרב בר

 שקאפ ק"דבא א"טילש רפוס ןמסוז ו"המ ת"שקכ חבשל םסרופמה םלוע דוסי

 .א"עי לילגהו

 הוקא רשא ןינע הזיא י"נ ג"דהכל עידוהל רמוא תריצקב אב יננה .ה"שדחא

 רכ ףא ,י"נגדהכ תאמ ארונ םולח יתמלח רבעה ק"ש לילב הנה ,ובבל חמשי יכ

 חמשי יכ ועידוהל לכוא תאז קר ,ימולחב יתיארש המ לכ תולגל יאשר ינניא

 ירבד ל"זכחא יכ ףא .ילרוג 'יהי ולרוגבו יקלח 'יהי וקלחמו ,וקלח תנתמב י"נגדהכ

 עודיו ,.הנה דע יתעדי אל רשא םייתימא םינינע יתיארש תמחמ ז"כב 'וכו תומולח

 הואגל יל בושחי לאו -- ךומסל שי וליאכ תומולח לע יכ :'יס א"בשרה ת"ושמ

 השע רשא הלודג הוצמ הזיא י"נגדהכ תאמ לואשל זוע ישפנב בהרא םא בל לדוגו

 אלש ילע לבקא הצרי םאו ,יל תולגל אנו ,ה"עאא לש ויתוצמ ןיעמ וללה םימיב

 וכז תוכז הזיאב םברל םידימלתה ולאשש ס"שב וניצמו -- םדא םושל הלגא

 הלעמל י*נגדה ק"כ תלעמ הכז יכ יתיאר ןיעב ןיע טעמכ .המודכו םימי תוכיראל

 הזב טעמכ יכ תאז יתבתכ .ותרובגב שמשה תאצכ ויבהואו רמאנ וילעו דאמ הנוילע

 תפצמו ותרות ש"ודה ודידי ד"כה ...יתלאש לע ינבישהל אנו .יתעמש ןושלה

 .םינינע לכב הרהמב ה"בקה יל רוזעיש ידעב ללפתהל אנו הבושתל

 .?'יבצ ןב לואש 'קה

 .וכנירמטא ה*דות (א אס) הדנ 'יע 0

 .(חכק ייס ב"חב אוהו) ץ*בשת ל*צ ילוא ,א"בשרב יתאצמ אל 1

 :יתש טרעפצאר ק"קד ברה ,ל"צו גרבנעזאר לואש יבר םסרופמה קידצה ןואגה אוה 2

 תחי



 שקאפ תרכזמ

 ,ל*במל וכ

 .י"נ פ"ני בוט רשבמה בוט שיאל בוט כ"וש

 ר"העב יתעדיו ,יוהל אבטו בוט כ"ג תמא םולחמ תצק קר םא ,ובתכמב יתחמש

 יתובאמ יתדמל ה"עאאמ הדמ קר ,דימת ידגנ יתאטח ,הארי אלו הרות אל יב ןיאש

 המ רעשל ןיא םיחרוא תסנכהו .תונמלאל םינויבאל םיינעל ביטהל ל"ז םישודקה

 ינעל לוכאל הנתנ אלש םוי רבע אל ,ה"ע יתרומ ימא טרפב ל"ז יתובא ושעש

 רחא םוי ,ינעל (תוקרי לישבת) זייפשוצ ןתילו רשב לוכאל דחא םוי הלצא 'יה ללכו

 ינא תונויזב המכ ,דואמ ילע הביבח וז הוצמו ,ינעל רשב ןתילו זייפשוצ לוכאל

 ינאו ,ס"נכהבב לודג לוקב קעזא לוכאל תבשב םהל ןיא םא םיחרוא רובעב לבוס

 .ביטהל םלועל רוזעי 'ה ,ילא יריעל ץוח םיקפודה ח'ת קיזחהל תועמ דימת ץבקמ

 םיריבכ אל םימי הז ,ידיל אב אדבוע רפסא ,א"א יניינעמ רבד הזיא בתכש ןעיו

 ילוא ץוחל יתכלהו ,הפמ עסנ יכ רוחב יל ןיאש יתיארו םירהצב לוכאל יתבשי

 ינע יל ןימזי ת"ישה יתללפתהו לודג רעצ יל 'יהו ,יתאצמ אלו ינע וא רוחב אצמא

 סיעכא אלש הקד הממד לוקב דחא ינע אב םירהצ רחאל תועש 'ג רחאלו ,לוכאל

 יתצר ,תועמד יניע וגלז החמש בורמ ,םויה לכא אלש אוה בער יכ לוכאל שקבי םא

 ,ז"מהרב ךרבו טעמ לכא ינע הז ,רשב הנתנ 'ת יתשאו ,םימו ןיי סוכו ןחלש ךורעל

 ימ ילא ורמא יתיב ינב ,יתלכאש טעמב יד יל שי בישחו לכוא אל המל יתרמאו

 חרוא יל חלשו ירעצ האר 'ה יתבשח ימצעל ינא לבא ,םויה לכא חרואש פ"כ עדוי

 .לוכאל תצק שקבל אב בער 'יה אלש םג ,הז

 'ה ,הרש 'יח ןב ןימינב לאומש ,אלפנה ינב רובעב םימחר וללפתת אנו אנ

 .םימחרב 'ה תעושיל הפצמה ,יוד יבל יכ ,יד יתורצל רמאיו ,הרהמב האופר חלשי

 .5 ל"ז פ"מאאב ןאמסוז 'קה

 ה"ומ ףירחה ינברה פ"נדי, (ג קרפ חק ללכ) רפוס טעב וריכזמ וניבר .עוועקאמב רג

 .ש"ת ולסכ דיי ח"לחש ."עוועקאממ י"נ לואש

 א'עי אטרעפצאר ק"פל ייח 'סל (צ"חא) ק"שומ 33

 ברה ה"ה יבירבו יתחפ רב יבבלו ישפנ דידי יבוהא דובכל אימש ןמ אבר אמלש יתית

 אי'טילש רפוס ביל ףסוי ה"ומ ת"שקכ יאנת ולו יארק ול ,םשובה תגורעכ םסרופמה ןואגה

 .א"עי שקאפ ק"קל פ"צמו עקשטערעד קי"דבא

 תאמ יתלבקש י"תכה ףוג ול חולשל הוצמ רבדל ץר יננהו יתצפח קידצ ןוצר תושעל

 ,הרזחב יל וחלשל ובוטב הבאי י"תכה קיתעי רשא רחאלש ןפואב קר ,ל"צז שודקה ויבא

 ךרעב הז ,יוה אכיה אדבועד אפוג 'יל אמיא התעו .םינינפמו זפמ ילצא םירקי וירבד יכ

 שדוקב וכרדכ ותונתונע בורב יל בתכ םירבדה ךותבו ל"צז שודקה ויבא יל בתכ םינש ביי

 לע לטומ הלוח ותוא יתיארש יתמלח ק"ש לילב ז"חא לש הלילב ינאו ,ודעב ללפתאש

 ביהיו ה"עא םהרבא אוהש יל ורמאו דחא ןקז אבו ל"חר הלודג הנכסב אוהו יוד שרע

 יתרכז תאז קר םירבדה רתי ינממ וחכשנ ןינע בורב םולחה 'יה יכ ףאו ,יימקואו יידי ייל

 שודקה ויבאל יתבתכ תבש רחא ףכיתו ,ונתיאל וריזחה ה"עאאש יתעמשו יתיאר יכ בטיה

 הוצמהמ תומילשב הוצמ וב שיש יל המודכו ורזעב 'יה ויבא יקלאש יל םלח יכ לי'צז

 ונממ דומלל לארשיב וציפהל יואר יתעדלו ,הזה בתכמה יל בתכ ז"עו ,ה"עאא וב חבתשנש
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 רפוס ןמסוז יבר

 ד

 .ק'פל ד"כרת לולא י"ח 'ב םוי טסוח ת*ליש

 ,האריבו הרותב גלפומו אלפומה ברה ידידי ,רפסב םייחל קחוי רפוש לוק עומשכ

 א'עי שאלאה ק"קד ד"בא י'נ רזעילא ןאמסוז ה*ומ ת"שכ ג"הואמה ןונשו ץורחה

 .ול רשא לכ םע

 ותרותבו וב יתחמשו ובתכמו :ורפס םעונ יניע דגנל קירבה רבעה ק"שעב

 ,ךיחל קותמ וירפ יכ הצוח ויתונייעמ וצופיו הלעמ לעיו ומע 'ה יהי ,ותוולשו

 םייח ול ןתי םייח 'יחמו ,ול ןח ןח תואושתו הדובעו הרותל וליחו וחוכ רשואיו

 ת"שדה ודידי שפנו ושפנ תואכ ,וערז לכלו ותיבלו ול םינקותמו םיכורא םיבוט

 וריכזהל שקבמו

 .הקבר ןב עוועזערבמ קיש השמ 'קה

 ה

 .ק"פל ם"ורת הלעמל קר תייהו רדסל שדוק ש"ע ה"ב

 לודגה ןואגה ברה 'ה דידי ,רפוכה לוכשא םייחל בתכי ,רפוש לוק םירהב

 ג אפיל ט*וי 'יננח ה"ומ ת"שקכ םישישרת עזגמ םישודק לש ןנב הפ ה"ִע

 .ריאי ורנ

 שלח ינאו ןעפא קחרממ יתיבל יתאב תאז עובשב ,י*נגה לומ הוחתשא קוחרמ

 יתיבב יתאצמו ,ותדובעלו ותרותל ינקזחיו ינאפרי ת"ישה הליפתב ינרכזי אנ ,דואמ

 ידרוי יניע יניע ,רבדאו רמוא המו רבדל תעו *יולג בתכמ, ישפנ הבהא אלש המ

 ומחלנ םישדח םע םיארי םא ,תאז לע םימש ומוש ,םשה לוליח לדוג לע םימ

 תעורת לוק עמשנ םא םלוא ,םלועל האנו םהל האנ םשפנ לע דומעל 'ה תומחלמ

 דובכ םיליפשמ ,הלהתלו םשל םידמועה םיאריו ח"ת רשא םיקלא ריעב המחלמ

 ורסמ רשא רוד ילודג תואמ הלודגה תסנכ ישנא ושע רשא םיגיעלמ םזוע ןואג

 תוכלמ רבד אציו תולודג תונקת ושע ,םתושפנב םיאטחה דימ ק"הות ליצהל םשפנ

 רשקב תויהל ,'ה תלחנב חפתסהלו קיזחהל ךירצ בלב 'ה תארי שיש ימ ,ןנבר יכלמ

 תמחמ רורב רבדה יתעדל יכ וזלה הוצמ חכ לודג המכו ,תומילשב םיחרוא תסנכה תוצמ

 יתעדלו ,ולצא לודג רבד "יה בתכ רשא וזלה אדבועה קפס ילב יכ ותונתונע לדוג יתעדיש

 ימולח ידעלב םגו ,ה"עאא תניחבב םימשה ןמ ול חלשנ רשא ןינע הז יכ ול רורב 'יה

 םגש יבתכממ הארש ןויכו ,הרצ תעב ול הדמע ןקז ותוא לש ותוכז יכ העידי כ"ג ול 'יה

 -- תכל ענצה "ה יכ ףא ,וזלה הלעמה ינממ ריתסה אל ךכל הז ןינעב העידי שי יל

 ל"צז ק"הגה ויבא תוכזו .-- בותכ 'יה ילא יכ ריכזהל לכוי תאזה תרגאה סיפדי םאו

 ודידי שפנכ ,תבשוימו הבחר תעדבו חמש בלב ת"ישה תא דובעל הכזנש ילו םכל דומעי

 .םלוע תבהאו הבר הבהאב ת"שודה

 .ל"נה ק"הפד בר גרעבנעזאר לואש 'קה

 .'א קלח רזעילא טוקלי 1

 רטפנ .טעגיס ק"דבא ,ל"צז בל בסיי לעב ק"הגה לש ונב ,ט"וי תשודק לעב ק"הגה אוה 1

 .ד"סרת רדא חירע



 שקאפ תרכזמ

 רוסא שדח ,'יהיש ימ 'יהי שדח םשב ודרפתי אלו ,םיארי לש איילצנאק םע ץימא

 דגנ ונל הבגשנ המוח זוע לודגמ הז ,ןעסקאדאטרא האנה םשב קר ,הרותה ןמ

 ,םדגנכ דמוע איילצנאקש אל םא תושעל ומדי רשא תא עצבי אל רשא םיסרהמה

 דובכ ליפשהל םדיב ברח ריעו ריע לכב םע ןומה יכ הנידמה לכ לע ףצקו ןויזב יד

 רבא ונל ןתי ימ ,השעי ויניעב רשא לכ שיא האריו הרות ידומע לכ ופפוריו הרותה

 תוצוחב יתומרהו יתניחת ליפהל תיבל תיבמ יתכלהו םשל אבל ףועל ףועמ הנויכ

 יתיארה ,םיקבדה ןיב דירפהל םיקלא ריעב ןכ השעי אלש ריעה לכ םוהתש דע ילוק

 םירבוע אווקסוטאטש ילעב ב"ש 'יס קיש ם"רהמ שודק ןואג ירומ כ"שמ םהל

 רבוע אוה בושח םדאו הרות ןב םאו םתומכ אוה ירה םהל עייסמה לכו ןיואל המכב

 ןואג ירומ יחאו .ש"ועי אנידמ םירוסא הרומהו טחושהו .םשה לוליחד ואל לע דוע

 ח"תש ינחטבומ ,ש"ועי ח"וא לע ב*ח םייח הנחמב ביטיה ראב ךיראה ל'ז 'ה שודק

 יעגנ האור םדא ןיא יכ לארשי ללכל קזנה עיגמ ןכיה דע םיעדוי ויה םא םיאריו

 ב"פל אב רשאכ ל"ז ס"ח לארשי לש ןבר 'יפש המ 'יהיו ומילשי יאדוב ,ומצע

 רשאכ ןמאנ בהוא 'יהו ורקבל אבו םולש השע כ"חאו ,דגנתמ לודג ח*ת םש 'יה

 'ה תוצרב קוספה ןיבמש ול רמאו ,הלודג הביחב פ"כ אבומש ס"ח תבושתמ הארנ

 ויכרד םג 'ה תוצרב הנווכהו .ב"צ םג ןושלו ,ותא םילשי ויביוא םג שיא יכרד

 םילשמש השוע 'ה ,בושח םדא אוה הז לש דגנתמה םג ,הזה שיא לש ויביוא לש

 םיאריה ןיב הוחאו םולש הרהמב "יהיו ,וידיסח בוזעי אל 'ה חוטב יבל ןוכנ .ותא

 יי'נגהו .הלעמל גורטק ו"ח 'יהי אלש דחא לכ לדתשהל ךירצ םיאבה םימיב טרפב

 ,המח בישמו ךר הנעמ תחנב ורבדיש ויבהואו ט"ורקא ישנא בל לע רבדי יאדווב

 םא ינעידוהל לוחמיו ידיבש המ לכ תושעלו ותרשל ןכומ יננה יכרע ךמ יתעדיו

 םישודקה יתוברו יתובא תוכזב ןח אצמא ילוא םולשה שקבלו םינונחת םהל בותכא

 הבוטל םשור השעי ב"ימכ קידצ תלפת ונרכזי אנו ,הבר הבהאב םתוחה ,ל*ז

 .ונכרביו ןוצרב םירבד לע רזעילא קשמד ינע תחנמ לבקיו

 .? שקאפ ק"דבא האל ןב רזעילא ןאמסוז

 חרק ק"שע 'י םויל רוא ה"ב

 ףירח םיקנעב לודגה ןואגה ברה דובכ ה"ה נ"יו 'ה דידי דובכל ס*טכו םולש

 תי'שקכ ,ורואל וכלי םיבר ,ורדהו לארשי תראפת רזנ הרות ירדח לכב יקבו

 .א"טילש שקאפ ק"קדבא רפוס ןמסוז ה"ומ

 טכי ןב םירפא יכדרמ לארשי ברה ונבש הליפת ינאו ורעצב דואמ יל רצ

 ןואגה יראמ אבא רבק לע שיא נ"לב חלשא םגו ,הרהמב המילש האופר 'ה ול חלשי

 .ורובע ללפתהל חטתשהל שודקה

 .ב*ט אפיל בוט םוי 'יננח ת"שדה ודידי ץפחכו . ..

 .(טעגיס) הוצמ תמחלמ 2



 רפוס ןמסוז יבר

 ז

 א"עי ג"מ ק"פל ר"תכ י"במל 'ב םוי ה"עב

 הרותב לודגה ברה דידי ןב דידי והינ יה םולש ידידיל רמאי םולש ומשש ימ

 .א'עי שאללאה ק"ק ותדעל ד"בא י"נ ןאמסוז ה"ומ ת*שכ ריבכ קידצ םישעמבו

 'כ דוע .. .ה"הללז ויבא רמ רובע הנשי הבהא ול חכשא אלש מ"רפ בתכש המ

 ,איה הצועיה יתצע -- תומילשה םלוסב תולעלמ םויה דע יתרחא (ובתכמב ל"ר) ורפסב

 םיכלמ לש םנחלושל הואתי םא קר אלא ,הזל תוכזל רשפא יאש ושפנב המדי אל

 'יהי אלא -- הבישי ישפותו גוהנכ רבח ירבוחו הימש דיגנמ תויהל ןנבר יכלמ

 ערמ רוס רמוא בותכהש ןתואמ תויהל וימי לכ הטוש 'יהיו ,ךרב לפשו ןתוונע

 ןיריזחמה) רעהעג םוקמ ןמ 'יהי אלא (יאנוטיס) רעלדנעהסארג ןמ 'יהי אלו ,ללותשמ

 םיתע ול עבקיש ,(קסע הזיא תושעל הצור םא) סאוו רלדנאה םיקעוצש (תורייעב

 םע רבדל ונייהד .םיבר יקסע לע אלא םולכ דומלי אלש תודחוימ תועש םוי לכב

 רשא ןמזה יעגפו יצח יכ ,ויכרד לע וררועלו ומצע ןיבל וניב א"וא לכ םע א"נב

 המה ,םנוע םיעגנבו םעשפ טבשב ויתחכוהו ונל חיטבה וימחר בורב ה"בקה

 זא םיררועמ שישכו ...הכבו הכב הז םוי לכבו ןמז לכבו םוקמ לכב םישגרתמ

 םירבדב םיעלבומ םישק םירבד ,אופרו ףגנ ומחנמו וסייפמ ורעצמ רבשנ ובלשכ

 אטח ןיא ,'ה תאריו הרותב םכחל עודיכ וינפוא לע רוביד רבד םימוחנתו םיכר

 ןכל -- אוה הרקמב אל תושגרתמה תורצ לכו -- תיממ דורע ןיאו .ןוע אלב התימו

 .. הזבו הזב ךיכרד ביטתו ךישעמב שפשפת

 .ו שטעוומ ש*ל לליה 'קה

 ןייטשגטכיל ללה יבר קידצהב קובד וירוענמ 'יה ל"ז וניבר .(ג "ס) ללה תיב תובושת 1

 םייטרפה וינינעב ץעיתה ומע ותאו 'ה תדובעב הכרדה ונמיה לביק .יימאלאקמ ל"קוצז

 ,הדגא ירבדל םיתע עובקל ובבל תא ריעה ללה יבר .הליהקה תגהנהו רובצ יכרצב םגו

 קידצה תבש רשאכ .םימש תאריל םבבל ךושמל םע ןומה ינפב שורדל ליגר 'יהיש ידכ

 .ופולאו ובר וארקו ,ירמ אמק אדבעכ וינפל בשיו דובכה תותוא לכב ודביכ וריעב

 רומשל ,םהב קוסעל םירחא ריהזהו ,ללה יבר לש םישודקה וירפס תא דביכ ןכ ומכ

 .קידצ ותוא יפמ אצוי שרופמ רשא לככ

 תורושה ומצעל וניבו םשר (אנרת רייא 'י) ל"קוצז יימאלאקמ ללה יבר רטפנשכ

 קר וימי לכ שידקה רשא 'ה שודק לודגו רש לפנ יכ םתעמשו םתעדי אלה. :ןלהלדכ

 בר 'יה רשאכ ומע יתעסנ א*פ .םיברב שורדל ריעל ריעמ דימת עסונו ךלה ,םיבר תוכזל

 דחא לכל יאנפ חקלו ויתולפתו ויתוכוב שקבל םישנא המכ המש ויהו ןטעראגראמ ק*קב

 יכרד םהל רדיס אוהו ,וינפל םיכובו םידוותמ ויה םיבר ךכ ךותמ ,וחיכוהל ודבל דחאו

 ,תוגופה ןיאמ תועמד ויניע וגלז דימת יכ הארנ "הש המ דיגהלו רפסל ןיא .הבושת

 'ה ןורא ינפל ךלה רשאכו ,שחל תלפתב ח"יב ומצע בשיל ךירצהש דואמ שלח 'יהו

 דימת .השלוח םוש רכינ "ה אלו 'ה ךאלמכ רבדלו תועש 'ג דומעל לוכי יה שא תבלב

 א"פ .תחנ ול "היש ןח אצמי םא תוארל ונוצרב 'יה אלש תורוגס םיניעב שרוד "יה

 דומלל יאנפ טעמ קר יכ ,ץראה םע יתויהב תומאש יתעדש יבוהא יל ןימאי :יל רמא

 יתרזח בקעיו קחצי םהרבא ינב המכ ! ע"שבר רומא ןידה םויב דיתעל לבא ,ימצעל

 "לאצ י"ח. וליפא יתנהנ אל םלועמ יתלבקש תונוידפ םיפלא לכמ :יל רמא םג .בטומל

=. 



 שקאפ תרוכזמ

 ח

 א"עי אימאלאק ק"פל מ"רת ןסינ א"י 'ג םוי ה*עב

 י'נ ןאמסוז ה"ומ ןואגה םכוחמ םירבח רבוח האריבו הרותב לודגה ברה ידידיל

 .םלש רמאי שאללאה ק"קד ד"בא

 יכ ,ךרד םשה ןמ הז רוביחב אוה יכ ,הדות ול ןתא ינאו ,ינעיגה ?ורפס

 ול ןתונ ינא ול יתבהאלו -- ותנשמ לע רוזחל דחא לכל תלעות ולש ת*דח דבלמ

 ןאכל אבש ירשא ורמאי הנש םינומש תורובג ויתונש תוכירא רחאל ידכ הצע

 ןורחא רוד ונירודש רובע ,הלעמ לש הבישיב ןח וירפס ואצמיו ודיב ודומלתו

 םימעפ המכ 'ה לא ותדדובתהב ,לכו לכמ הז ןינעב יבל יתיכז רמאי ימו ,לדו ןטק

 ןבללו ררבל ותבשחמ לע הלעיו רוכזי -- רהטל םרוג ןמזש הלאה םימיב טרפבו

 םצחרלו ,רבח ירבוח לצא דאמ חיכשש דובכו תוהבגו תובשחמ לוגיפ יגוס איצוהלו

 כ"וכאע ,םש הבהאו קרי תחורא בוט ךא ורמאי זאו ,סוביכ רחא סוביכ םרהטלו

 דומיל תוכזבו גחה תחמשו רשכ חספ ול רשבאו -- יתיסנ הלא לכ תאו ,סובא רוש

 רהוזכ) חכ תפסומ הרותש הרובג יל הניב ינא הכזי ורצויל חור תחנ תושעל המשל

 ובהוא ירבד ,אבבו הזב ויאצאצב תחני תחנ םגו (שדח

 .5 שטעומ ש"ל ללה 'קה

 ט

 מ"רת י*במל גי םוי ה"ב

 ת"שקכ אשידק אניצוב לודגה ןואגה ברה ו"מדאל הכרעמה יקלאמ הכרבו םייח

 .להיו ריאי ורנ ללה יבר

 ט"וי גנועל יל 'יה ושדק בתכמש עידוהל שדוק ינפ לומ הוחתשא קוחרמ

 רשא י"נגה ו"מדא יל ןימאי .ותצעל דימת עמושה ןמאנה ודבע ךרובי ותכרבמ יכ

 יפמ תאז יתעמשו ןיטערגראמ ק"קב ולכיה רקבל יתיכזש םוימ ,תודדובתה ןינעב

 תיבב דדובתמ ינא רשא םוי לכב טעמכ לבא פ"הכל תחא עובש רבע אל ושדק

 ידגנל יתאטח ה"ועב םותמ יב ןיא יפוג לכ יתששמ יכ ,ייחל לע העמדו ישרדמ

 םהל שיש ןעי ,וידימלתל רמאש ל"החה בתכ רבכ ,תואגתהל רשפא ךיאו ,דימת

 אלול ע"שבר ,ןטק פ*כויב הליפתה הזב יתשריפ רבכו ,הואגמ םילוצינ םיאטח

 תצקמ םהל שיש בוטש דיסחה רמאמכ תולצנתה הנווכ .םישוב ונייה אל וניאטח

 ונייה אלו םינפ יזע ונייה וניאטח אלולו ,תוזעו תואג לודג ןועל אבי אלש תונוע

 .(יסלקו 5 ל"צז ןואגה ו"מדאל תאז יתרמא) +םישוב

 אל יכרע ךמ יתעדי ,תוטישה יתצבק קר רפסב יתישע אל ,האגתא המ לע םגו

 ,ע"ל ל*ר ןירוסיבו םיאלוחב ימי בור ר*הועב יכ תולעמה םרג לע תולעל יתיכז

 ינעמ ןיב (תוטורפ י"ח ומכ אוה) לאצ י"חמ רתוי אל תונוידפ חקיל 'יה וכרד יכ ."ימצעל

 .(ללה תיב תודלות) רישעמ ןיב

 .(זס ייס) ללה תיב 'ושת 3 .ינשש קלח הנקמה רפס 2

 ."תונוע טועימ ךותמ, ק"ש לילב הלפתה תנווכ הזב 'יפ ל"צז ו"מאא

 .ל"צז ס"כ לעב ןואגה

 = 0 ב



 רופוס ןמסוז יבר

 תב הרש ייח יתשא לעו ילע המילש האופר הרהמב חלשיו ילע םחרי ת"ישה

 יתובא תוכזב לכהש יתעדי ת"ישה יננח רשא ירצ טעמו ,ונידעב ללפתי אנ לרימ

 .ל"ז םישודקה

 רפס תודוא .טסעפב פ"אפ יתרבד רבכ י"נ ןואגה ו"מדאמ שקבל יתאב םויהו

 הארי ושדק ןיעב ,םיספדנה םילע חלשאו % הרותה לע םיאלפ םישרדמ יתטקלש הז

 .ימע ביטייש הפצאו ,המכסה יל חולשל ,ימע דגנ ינדבכיו

 הכזאש ,הבוטל םשור השעי 1 ב*ימכ שודק תכרב ותכרב לבקל קוחרמ דמועה

 היצ ץראב םינב לודיג רעצ לודג יכ ,םימש תארילו הרותל יצלח יאצוי לכ לדגל

 וילגרו וידי קשנמה ,.םחרי 'ה ,הפ

 .* האל ןב רזעילא ןמסוז

9 

 .ימאלאק מ"רת הריפסל ג"כ 'ב םוי ה"עב

 ד"בא י*נ ןאמסוז ה"ומ ת"שקכ םכוחמ םירבח רבוח ןואגה ברה ידידיו יבוהאל

 .םולש רמאי שאלאה ק"קד

 ךרוצ אלל יתעדלו "רזעילא קשמד, ורפס לע המכסה ול ןתיל ינממ לאש רשא

 קרו ,"רזעילא טוקלי, ורוביח לש שדקב וכרדכ ךלוהו בבוס הז רוביח אלה ,אוה

 ותוא אנקמ ינאו ,ותרבחמ לע לארשי ילודג ומיכסה רבכו ,אוה ורמגו ותמלשה

 לש וקמועב םינלה ח"תל ליעוהלו רזעל אוהו ,הזכ רוביח תושעל 'ה והכיזש המב

 םיארונ םימיו ט"ויו תבש רות עיגהב שופיחב ןמז תולבל םיכירצ ויהי אלש הכלה

 יבא שיקמ ו"ק .ךרד םשה אוה אוהו ,ותעב רבד אמויד אניינעמ םהש ל"זחאמ רחא

 םיקלא עשיב ונארא תכרבל אוה יוארו ,םילפאה תואובמב תורנ קילדהש רובע לואש

 ובהוא ירבד ,ויתועמשמ לכב

 .ל שטעוומ ש"ל ללה 'קה

 אי

 .ימאלאק ה"מרת טבש ז"ט 'א םוי ה"עב

 ד"בא י"נ רזעילא ןאמסוז ה"ומ ת"שקכ קידצה ןואגה ברה יבוהאו ידידיל

 .םולש רמאי לילגהו שאלאה ק"קד

 קפאתהל לכוא אל הז לכ םע ,ע"ל יניע באכמ ילע השק הביתכה תכאלמ םגה

 אבט אלעפל רמוא ינאו ,יל חלשש רבדמב ארקיו לע א"מד ורפס לע האדוה ןתילמ

 ה*בקה םימש םשל םיברב הרות דמולה שרדמה ל"זו ,אתיירואל וליחו וחוכ רשיי

 ובהוא ירבד .תובא השלש םע וקלחו לכשהו העד הניב המכח וב ןתונו וילע םחרמ

 ובוט רחושו

 .שטעוומ ש*ל ללה 'קה

 .לארשיב וברי ותומכ 7 .ת"הע רזעילא קשמד רפס 6
 .ללה יבר לש ודכנ ,ש*ל בקעי םייח 'רמ ל"צז יראמ אבא ידיל אב בתכמה קתעה \8

 .תישארב רזעילא קשמד רפס שארב ספדנ 9
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 ב"י בתכמ ,ש*ל ללה יבר לש ק*יתכ םולצת
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 המיב ה םשש ב*כ

 ,ד"ב קספ לש רוסיא דגנ

 ,חרזמ דצל שארב

 ל הבהו

 ידכ

 הרואכל

 רמאי שאלא ה ק"קד ד"בא י"נ רפוס ןאמסוז ה*ומ ת"*שקכ ןואג ה בר ה ידידיל

 ימאלא ק א"מרת ירשת ו"כ ק"שע הב

 בי

 ש קא פ תרכזמ



 רפופ ןמסרזו יפכר

 הארת תקייד דכ לבא י9 'ד הכלה םירמממ 'ב קרפ ם*במרב רתיהל שרופמ ותלאש

 םיבר ריזחהל ידכ השעת אל וא השע תוצמ לטבל רתומ קר םתהד ,קלחל שיש

 תרימש קזחתנ תאז הגירה י"עש תבשב בכורל ולקסש אמגוד ,.אוה ךכ יאדושכ תדל

 תושעל רשפא יאשכ רתומ םתה ןכו ,ותחכותל ועמשי אל אמש אכה כ"אשמ ,תבש

 םהינפל שורדיש רשפא אלה אכה כ"אשמ ,ותוא וגרהיש י"ע קר רחא ןינעב ןכ

 אטנעז ק"ק ינממ ושקבש הנש הרשע שמח הז אנעדי אדבועו .םיתב ירדחמ דחאב

 ,הלאה םיבעותמה םירבדה לכ נ"כהבב םהל היה זאו תבשב ג"כהבב םהל שורדאש

 תורשפאב שי ןכ םא ,ךכ ושעו םהל הצרא תבש ותואב הלא לכ ורעבי םאש יתרמאו

 שיש (ה תוא זפ ןמיס ד"י) ז"ט ואיבמ ל"שרהמכ קלחל שי ימנ יא ,םהינש םייקל

 ןודינב ןכ םא ,רתומש ד"מכ הכלה ורמאי אלש בלחב ףוע רשב רוסאל ארבס רתוי

 (אלד) השעת אל וא הוצמ לטבל רתומש ורמאיש תורודל לושכמ אכיל ם"במר

 ל"מק ןכ תושעל רתומ םא התע תעל ןינד ונא קר ,ןרוסיאל הרותב שרופמ [אהד]

 רוסיא טשפש רחאמ ,וינפלש 'ג הכלהל ךשמה תנווכ ןכו ,רתומ םיבר תלצה רובע

 כ"אשמ ,רתומ הז רבדש רמאיש תורודל לושכמ אכיל ות לארשי לכב תאז הריזג

 ,שרופמ וניא הז רוסיאש המיבה הנתשנש תאזכ נ"כהבל סנכיל ורסאש ןדיד ןודינ

 םיאריה תכמ םא שוחל שי ריפש הלע ןיקפקפמש 'ה םע ןוכנ םבל ןיאש המכו

 הארימ ןכל .תורודל לושכמ 'יהיו רבדה תא םישורפ וריתה ורמאי םשל סנכי

 ובהוא ירבד תאז ריתהל ינא הארוה

 .שטעיימ ש"ל ללה 'קה

 גי

 [ומרת] א"עי איימאלאק ק"פל זומת 'כ ק"שע

 רשא ןקז 'יהי אלו ,דוע יכב לוק עמשי אלו ,תוחטבהל ןדיד הרהמב הכזנ

 י"] רזעילא ןאמסוז ה"ומ ןואגה ידידי י:וב םחנתי םגו ,אלמי אל וימי

 .שקאפ ק"קד ד"בא

 םאו -- המכב תומשנ יניד התעמ ,גלכב תושפנ יניד ,השלשב תונוממ יניד

 תוריהמבו ידיחי בישא ינא ךיאו -- תוניתמ ךירצו הב קדצ ןיליש אוה אניד נדב

 תוברהל ורזעב 'יהיש בל רקוח ינפל ושפנ םירתסמב ךופשיש אוה רקיעה אלא --

 תקבא, תמדקהב םימעפ הזיא ןייעי אנו .םימשבש םהיבאל םינב ברקלו 'ה ידבע

 ישנאמ םגו .ונשרדת שפנל ויווקל 'ה בוט זאו ,זירזל אלא ןיזרזמ ןיאו .א"ח "לכור

 ידכ ת"ל תווצמ לע רובעל וא ע"מ לטבל העש יפל ואר םא ןכו :םש ם*במרה ל"ז 0

 המ יפל ןישוע םירחא םירבדב לישכהלמ לארשימ םיבר ליצהל וא תדל םיבר ריזחהל

 ד*ב ךכ ולוכ "חיש ידכ הז לש ולגר וא ודי ךתוח אפורהש םשכ ,העשה הכירצש

 ךרדכ ,םלוכ ומייקתיש ידכ העש יפל תוצמ תצק לע רובעל םינמזה ןמ ןמזב םירומ

 .הברה תותבש רומשיש ידכ תחא תבש ללח םינושארה םימכח ורמאש

 תינכרה (ומרת רייא בכ) וניבר לש ותב הרטפנשכ ,ללה יבר חלש רשא המחנ בתכמ 1

 .שקאפ ק"קד תונברל ותעיסנ םרט ,םולב בקעי קחצי 'ר צ"הגה תשא ,ה"ע האל
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 אלש מ"רפ לע ינא המתו) ,ודרפתיש תוביבסמ םיאריה לא ורבדי םיאריה וריע

 הז רבד ירה "םכילע אל, בתכ אלש .,ה"ע ותב ןינעמ יל בתכ רשא רפסב רהזנ

 בובל לדנעמ 'ר לש ד"מהב ומכ וריעב ןקתי אנ אנ ,(י* תבש ימלשוריב שרופמ

 י"שרו שמוח ,תוינשמ ,םדא ייח דומלל ברעב םישנא ואוביש ,ב"פ ריעב ה"הללז

 לכ המש ודמליש המשנל (םייח-חוטיב) "גנורכיזרעפ סנבעל, םגו ,רסומ םגו

 תודגא המש שורדל תבשב םגו ,אובת אלש הרצ לכ לע שדוח ב"י וא ,טייצראי

 ךתרות ורפה ר"הועב שיש ןמזב רבד לש וללכ ."הרבח ס"ש, םיינרותלו .רסומו

 בוט לכ ונממ עומשל הפצמה ובהוא ירבד ...'דל תושעל תע םכחתהל ךירצ

 .15 שטעוומ ש"ל ללה 'קה

 די

 'ה השעי ןכ תואצוהב השמ םע השע רשאכ ,תואלפנ 'ה ונארי םירצמ תאצ ימיכ

 .תוסנכהב : ודבע השמ קידצה ינברה פ"נדי םע

 ! ט"השדחא

 ינא ןיא קר ,בוט לכ ילצא םשה ךורב םג ,ולצא בוט לכש יתיפצ יתייפצב

 יילא 'ר ןיצקהל בותכל לוחמי אנו ,ירובע ויתפש ירפ ענמ אל יאדווב ,בוטה גזמב

 יאדווב ,בייחתה ויחאש המ םלשל הצפח שפנב הצר אל הרבעה הנשב יכ ,י"נ ? מ"ה

 גחב ה"יאו ,ןיבת ומא םגש ז"על בוטו ,המכחב מ"כ םידקי ןכ לע ,ןתי אל תעכ

 אל לארשי ץרא רפע .ב"לדו חטבו טקשה ןתי 'ה ,יתלוכי לכב לדתשא ל*עבה

 רכוז ינא יכ 'ית העונצה ותשאל הוצמ חילש 'יהי טרפב ותיב לכל ש"ד -- יתלבק

 לכ םע ונרק םורי 'הו ,י"נ מ"כ לצא יתלכא רשאכ ימע הביטה רשא דימת חספה

 הבר הבהאב םתוח ,לארשי

 .ל"ז פ"אמ ו"מאאב רפוס ןאמסוז 'קה

 ה"יאו ,םירוחב םע יל בתכ רשא הרות ישודיח יתדמל ףרוחב יבוהא יל ןימאי

 םא %ביל דוד 'ר פ"ניל ןיליפת תוכלהב קסוע ינא תעכ ,ול בותכא יאנפה תעב

 יניעב האילפ םירקיה וינבל טרפב ,יריכמו יבהוא לכל ש"יד .וב ןייעל מ"ב הצרי

 .+יל בתכ אל לודגה ונבש

 אנלבוקל ןאכמ אבר רמא ,ךרד ירבוע לכ םכילע אל (ב"ע דק) ןירדהנסב ראובמ אוה 2

 ךל תאז אבת אל ול רמאיש ךירצ רחאל ורעצ עידומ םדאשכ ,ןושארה 'יפב י"שרפו ,ת"המ

 .יתאצמ אל ,תבש ימלשורי לע ןמסמש המו .'וכו ילא האבש ומכ

 בתכמ ספדנ (גכשת ןילקורב סופד) לד לא ליכשמ 'ס שירב .(חס ןמיס) ללה תיב 'ושת 3

 .רילתכה תנשב וניברל כ"שמ

 .(139 'ע ה"פ) ליעל רכזוה ,אטסאמעואנ השמ 'ר ארקנה ,רגרובמה השמ 'ר צ"הרה אוה

 .(לק 'יס א"ח) א"ביר 'ושת 'יע .רעטסיימפוה

 (29 הרעה א תוא ליעל האר) דוד יליבש לעב ,ל"צז ןייטשרבליז ביל דוד 'ר ןואגה אוה

 .וית םלשורי ק"היעב זא רג 'יהש

 .(רגרובמה ח"רל) תומלוע שלש 'סמ 4
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 וט

 ריקומ .דסחו הקדצ ףדורל הבוט המיתח רמג ,החמשלו ןוששל 'יהי יעיבש םוצ

 .םכרבי 'ה ותיב לכ םע י*נ : יכדרמ ה"כ ,ןנבר

 ,ה"ר םדוק יתלבק ןוידפל םירתכ םישימחה םע הלענה ובתכמ !ט"השדחא

 יל 'יהיש יאולה .ב"פל יתחלש םגו הפ 'וכו תונמלאו םימכח ידימלתל ויתקלחו

 'כ יל בתכש המ יתחמש דוחיב .ודובכ ךרבתנ רשאב תוכרבב םגו הוצמהב קלח

 יתנבהש הממ בר רעצ יל 'יה םדוקמ .בוט רחסמ תושעל ודיב התלע םעפ בושש

 אלש הארנ ז"כבש ת"ישהל הדונו ,ולש קשמה תא רוכמל ץלאנו תודיבא 'כל 'יהש

 .ונבבוסי דסח 'הב חטובה ,םלועל תומקנ 'כב וארי אל ויאנושו ,בצמה ער ךכ לכ

 בוט (סרית) ץירקוק ,רוכמל אלו תונקל הכרבו לזמ ןתי ת"ישהו הזב יתצע

 ת"ישהש הוקמ ינא .הברה כ"כ אלו הדמב לבא תונקל ןוכנ 'יה חמקו םיטח ,רוכמל

 ...םיברה יכזממ בוש 'יהיו הכרב ול ןתי

 זט

 ג"נרת הכונחד 'א ה"ב

 אל ןכ לע תוכוס רחא ףכית אובי 'כש יתיוק הוק ,י"1נ יכדרמ 'ר ידידי ...

 'כש תויהב לבא ,הפ לא הפ דיגהל ןוכנ רתוי דוס יכ ,הנה דע תאז ול בותכל יתיצר

 .ויאריל 'ה דוסב רומשיש יאנתבו ,הבוט הרושב 'כל עידוהל ילע אב אל

 תומש לכו תורואמה ולגתנש יתממותשנ ,ודעב שפנ ןוידפ יתישעשכ כ"הוי ברע

 הנשב הכזיו הבוט המיתח רמג ול ןתנ ת"ישהש ינחטובו -- הבוטל וארה םישודקה

 לכויש המ ,ו"ח אטח ידיל אובי אלש דאמ ומצע לע חיגשי ךא ,הלודג החלצהל וז

 אמש דחפש ,ול רציו אריו וניבא בקעי לצא וניצמש ומכו ,הבוטה המיתחה לטבל

 חילציו םילודג םירחסמ תושעל לכוי זא ,תוריבעמ רהזיו רמשי ןכל .אטחה םורגי

 תושעל ת"ישה ול רוזעי זאו ,בוט הקדצ יאבג תויהל האריו ,הנפי רשא לכב

 .ול ןיעייסמ רהטל אבהו ,תובוטו תוקדצ

 ,םש בושיה ידבכנמ 'יה ויבא ,שאללאה ק"ק לילגב ,אשיימ דילי 'יה קעב יכדרמ 'ר 1

 הבצמה תמקה תעב וילע אשנש אדיפסהד ילימ איבמ (הבצמ 'ע) רזעילא טוקליב וניבר

 רבדמה שאר "יה רשא גלפומה קידצה ינברה, םש  והראתמו "דע לג, םשב

 ,ותעדב לק 'יה שארמ ,לודג ןבדנו דימא שיא 'יה יכדרמ 'ר ונב .י"ל"צז קעב ריאמ ה"ומכ

 יפכ השע ורחסמו ונתמו ואשמ לכו שפנו בלב וניברב קודא 'יה אוה ,בטומל וריזחה וניברו

 לע וחיכוה וניבר .םיבתכמב ומע רשוקמ 'יה שקאפב תונברל וניבר רבעשכ םגו ,ויתוארוה

 קיספי םא דחפמ וניאו ,ונממ דחושמ וניאש ול בתכ םעפו ,ויתוסנכה קיזיש תח אלו וינפ

 וניברשכו ,ח"תל קלחל וניברל ובבל תקדצ הנשב פ"כ חלש יכדרמ 'ר .ולש הקדצה יפסכ

 ,ליעוהלו רזעל ול דמעו החותפ די יכדרמ 'ר טישוה וירפסמ רפס סיפדהל דמועש ועידוה

 א"מרת תנש הרות ןתמ גחב רמאש השרד וניבר סיפדה תומש ס"ע "רזעילא קשמד תמדקהב,

 ,אשיימ ק"קמ י"ג קעב יכדרמ 'ר ןנבר ריקומ בידנה דיגנה םש לע "יכדרמ רמאמ, םשב

 תעכו, בתוכו ,יכדרמ 'ר תא הבוטל וניבר ריכזמ ארקיו 'סל המדקהב .םלוע םשל ול תויהל

 ?:יהתו ,הז רפס סיפדהל ףסכ הלעב תושרב הנתנ 'ייחת ליסעפ 'מ ליח תשא הבושחה ותשא

 ךיצקה ידימלת ונבלו, ונב תא םג וניבר ריכזמ םירבד 'סל המדקהב ."םיברה יקידצממ הקלח
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 ןי

 .ק"פל ד"נרת ךל ןתת םירטושו םיטפוש 'א םוי ה*ב

 ותיב לכ םע י"נ יכדרמ ה"כ בידנו דיגנה רקיה יבוהא בתכי הבוט הנשל

 .ובתכי םיבוט םייחל

 םיעמוש םא !ודרחי אל םעו ריעב רפוש עקתי םא (ג סומע) רמא איבנה

 התומת ןבה תא ריכזמה לוקה אוה רפושה !הדער ןוזחאי אל ךיא רפושה לוק תא

 ,וינפל םיחותפ םיתמו םייח ירפסו ואסכ לע בשוי ךלמהש ,ארונהו לודגה םוי תא

 וינבו ותשאמ דרפיש םוי אוביש הז ןובשח .בתכי רפס הזיאב עדוי םדאה ןיאו

 ינימ לכ וילעמ לטבל ךיא םיעצמאה לכ שפחל םדאה תא ררועמ ונוה בוזעיו

 .הריזגה עור תא ןיריבעמ הקדצו הלפת הבושת ,א"שממ הבוט רתוי הצע ןיאו ,תוריזג

 רתוי המשנה דעב גואדל ךירצ ,ןתמו אשמב טעמל שי לולא ח"רמ לחה

 ירפס דומללו םילהת רמול ת"ישה תדובעל ןמזה לכ שידקהל ,ףוגה יכרצ דעבמ

 .הפק יתבבו הסרובב ןמזה תולבל אלו ,רסומ

 תחא העש דדובתי םוי לכב ,יתיבל יכנא םג השעא יתמ ,רמא וניבא בקעי

 טרפב ,ןודזב םהילע רבעש תוריבע לע רבעה לע ןנובתיו ,שפנה ןובשח השעיו

 םג םיאטוח וננועב ,"םירוענ תאטח, םיארקנה וימולע ימיב השעש תוריבע לע

 סעוכ ת"ישה הז לעו "םינקז תאטח, םיארקנ ולאו ,םדאה תורעש וניבלה רבכש

 קיפסמ אלו ,תועמד ולזי וניפעפעו םימ ודרי וניניע ,ןידה םוימ ונל יוא ,?רתויב

 ,ויתונוע לע ןוע ףיסוי אלש םלש בלב וילע לבקל אלא דבלב הפב תודוותהל

 יתחלס, ת"ישה הנעי זאו ,םהירחא םינוז םתא רשא 'וגו םכבבל ירחא ורותת אל

 אלש ומצע לע לבקי ,הבושת תואל גהנמ הזיא וילע לבקל ןוכנו ,"רפוכת ךתאטחו

 ןיאש אנד תמדקמ ןאכ 'ה יארי לש םגהנמ ןכו ,לוחה תומיב רשב דחא םוי לכאי

 .ישימח םויב רשב םילכוא

 הקדצ תושעל ידכ רחסמ הזיא תושעל ונוצרבש יכדרמ 'ר ידידי בתכש המו

 .וכרד חילצי ת"ישהש הוקאו םיטיח הנקי זא ,חוירהמ

 הכזי הנש האמ רחאל דעו ,ולש האווצה תא 'כ רדסיש הזב וריכזמ ינא

 .הבוט המיתחו הביתכ תכרבב םתוח ,תוצמ תושעל

 .ל"צז רפוס לשיפ ו"מאאב ןאמסוז 'קה

 חי

 .ק"פל ו"גרת תוחילסד 'א םוי היב

 .י"נ יכדרמ 'הכ רקיה בידנו דיגנה ינרותה יבוהאל ט"חוכ

 רזחוהש האור ינאש תויה יתוא חמיש 'כ ,יתלבק הלענה ובתכמ ,ט"שדחא

 וניא הסנרפה םא גואדי לא .םימי ךרואל אירב 'יהי ,יחל הכ ,ויניע תוארמ ול

 תא השאל ול אשנ ,ותונקז תעל יכדרמ 'ר ןמלאתנשכ .ייי"נ קעב ריאמ ה"כ בושחה ינרותה

 .ה"ע לריצ תינברה ,רווראשמ לשיפ 'ר צ*הגה וגב תנמלא ,וניבר תלכ

 .(ב גי"יק) םיחספ 'יע 2 .שטייט ירבעמ םימגרותמ םה בור יפ לע יכדרמ 'רל םיבתכמה
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 ,הסנרפ ןיאש קעוצ םלועה לכ ,הרצ וניא םיבר תרצ %ורמאד ,בוט כ*כ ךלוה

 ישנא םג וננובאדל ,םישנא הברה ללמואש המ הרעסנה ריואה גזמ תואצותמ

 ןיא יכ הזב הארמ ת"ישהו ,ןייה לובי םתסנרפ רקיע ןאכש ןויכ ,ועגפנ שקאפ

 לוחכ-ןבא ימב םינפגה תא קירזהל וליכשה םישנאה /ה דגנ הצע ןיאו המכח

 לע ואיצוה םירתכ ףלא םישימחמ הלעמל ,תולחמה תא עונמל (ןייטש-יולב)

 .הבושת ושעיו הארי םלועהש ידכ ,םבאב םינפגה וצנהשכ םסרה ת"ישהו ,לוחכ-ןבא

 ידוהי .הריבעל םהל בשחנ אל תבש ללחל ,רתיהכ השענ ךסנ ןיי תותשל וננובאדל יכ

 לוכי הליל ןיבו םרסייל ודיבש ת"ישה םהל הארמ ,םהיניעב געלל 'יהנ םימתה

 .ינעהל רישעה

 ואב םילשומה ורמאי ןכ לע םיארונ םימיב םיאב ונא תעכ !יכדרמ ':ר ידידי

 ןתונ תויחלו לוכאל ץוחנש המ ,ןוה ףוסאלמ רתוי המשנה דעב 'כ גאדי ,ןובשח

 .תיישה

 ,לבגומ ןפואב לבא הנקי זא םיריחמה ורזחוישכ ,רבד םוש הנקי אל תעכ

 'ה דובעל ויתונשו וימי ךיראי 'הש ללפתמ דימת ינאו ,ודעב ןוידפ השעא ה"יא

 ץראב קידצ םדא ןיא יכ ,םירוענ תאטח לע הנוכנ הבושת תושעלו םלש בבלב

 ויתונש 'הו .םימיה לכ 'ה תאריו רוהט בלל וכזי וינבש 'כ ללפתי ,אטחי אלו

 .ודעב ריתעמה ובהוא תריתעכ ,ךיראי

 טי

 .א"עי אקסיל ק"פל ב*לרת הכרבה 'פ 'ה םוי ה"ב

 ברה ה"ה ישפנ דידיו 'ד דידי יבוהא דובכל גחה תחמשו הלס ט"כוש

 הלהתלו חבשל םסרופמה בגשנ קידצ ארפס אלמ אנצ ןואגה יקבו ףירח ג*המה

 .לילגהו שאללאה ק"קד מ"רו ד"בא י*נ ןאמסיז רזעילא ה"ומ ת*שקכ

 ןתאו .םינינפמו זפמ יל רקיהו םיענה :ורפס םע ינעיגה רקיה ובתכמ הנה

 ירפסב שארב ולומג בישהל יתיצר הנהו .יל וחלשש לע הלודג הדות ה*"תמכל

 תאז יתביתכ יתרחא ןכ לע רשא סופדה חבזמ לע יתתנ רשא תומכה טעמ ןטק

 אציש ה"יאו רמגנ אל ןיידע לבא ,סופדה תיבמ אציו הרהמ רמגי ילוא יתרמא יכ

 .ת"יהזעב ול ותוא חלשאו וילעבמ בוטה ענמוי אל יאדווב סופדהמ

 ובהואו ודידי ד"א

 .: א"עי אקסיל ק"קד ד"בא ל"זארהב שריה יבצ 'קה

 הרצ לכו הרצ דיחי לש איהש הרצ לכ ע"ר םשב ןנחוי ר*א ןנחתאו 'פ ר*מב ה"כ 3

 .הרצ הניא דיחי לש הניאש

 .ישילש קלח רזעילא טוקלי

 תפומ שיאל םסרופמ 'יה ,ת*הע האובת ירפ ךא ס*מעב ל"צז אקסילמ שריה יבצ יבר ק"הגה 2

 בתכמ .ד*לרת בא ד*י 'נ .הישותו הצע ונמיה ונהנו ושדק לצב ופפותסה םיבר ,רודה קידצו

 .(בלרת) תרטק האלמ רפס שירב ספדנ הזה
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 שקאפ תרכזומ

 כ

 א"עי אקסיל ק"פל ג*לרת סחנפ 'ג םוי ה"ב

 בגשנ קידצ םסרופמה ןואגה ג"המה ברה גנ"ידיו 'ד דידי דובכל ט"כו םולש

 א'עי לילגהו שאלאה ק"קדבא י"נ רפוס רזעילא ןאמסוז ה"ומ ת"שקכ

 רחא ברע תעל לומתא ןוידפה ימד םע ןוכנל ינעיגה ובתכמ תרקי הנה

 תוכרבה רוקממ ךרבתיו בוט לכ ה"תמכל שרוד יננהו ,ונריעמ ד"יבה תאיצי

 העגנ רשא שיאה תאו ,י'חיש וריע ינב םע ןמזה יעגפ לכמ ב"בכ םע אוה לצניו

 םיטלפה וינב תא לדגל ת"ישה והכזיו בוט תכרבב קוחרמ וכרבא יננה 'ד די וב

 ךומס הלעמל ותיב ילתוכ 'ד לע םתולתל תורימש 'ד ול חלוש יננהו .תאלוחהמ

 םימעפ א"צ ותיבב ורמאיו הוקמב ולבטיו םירשכ םישנא 'ג חקיו ,הרקתל

 ריעה תווצק עבראב תרוטק רמול בוט םג ,ארימג דע םעונ יהיו א"צ לטיפק

 םיטושפ י"ח נ"פ חקיל כ*חאו ,שודקה רהוזב אתיא ןכ ,םישנא הרשע ןינמב

 ט"י בתכמ ,אקסילמ ק"הגה לש ק"יתכ םולצת
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 רפוס ןמסוז יבר

 רמואו אצא הזבו .רפכי םוחר אוהו ,םיינעל תועמה קלחלו ריעה תושפנ לכמ

 חצנ ובהוא ודידי ד"א ,'קה ותרותלו ול םולש

 .א"עי אקסיל ק"קד ד"בא ל"זארהב שריה יבצ 'קה

 תלדה לע וקבדל השמ חמשי 'ס ח"מעב ןואגהמ הלבק הפ הטולה בתכה

 .* םיתבה יחתפ לע םינפבמ

 אכ

 .ק"פל ג"נרת םיבצנ 'פ ק"שע 'ו םוי ת"יהזעב

 .עי'על י"ג יברו ירומ ינודא

 ,ונבישא ךרבו יתחקל ךרבו הנשה תכרב קידצה תכרב תא לבקל יתיכז םויה

 ןרפסב ת"שכ םתחיו בתכיו ונתלפת לוק עמשיש םימשבש וניבא ינפלמ ןוצר יהי

 'יחיש םיקידצה םירקיה וינבו אוה םיכוראו םיבוט םייחל רתלאל םיקידצ לש

 םלשו אירב ו"מדא דובכ 'יהיו ,םישודקה וירפסב םיברה תא הכזמה תוכז רכזיו

 ינריכזהל ו"מדא דובכמ שקבאו ,הצוח ויתונייעמ ץיפהל דוע הכזיו ,עגנו עגפ ילבמ

 שי יכנא ה"וועב יכ הרותה ידימתממ תויהל ינכזיש קידצ תלפת ותלפת ךותב

 ךותמו .ה"וועב הרות לוטיב םהב שיש םירוסי הבהא לש םניאש םירוסי יל

 רהטיו ותדובעל ונברקיו ותרותל ונבישי ה*"בקהו ,רבדל לכוא אל יבבל תשגר

 הרזגו ןעינעמראב וניחא תולגו דנאלסור תנידמב םילוגה ישנא לע לומחיו ונבל

 .ץטייוושב הערה

 ימע תב רבש לע חנאנה ד"כ

 ,ז ל"ז לטיג ןב בילטאג 'ידידי ק"ה

 בכ

 ק"פל ז"כרת חלשיו 'פ 'ב םויל רקוב רואכ ב"פ ת"ליש

 ץורח גרומ קיתע אלמ קיתוו גלפומה ברה ידימלת נ"יל בר עשיו םולש

 .א'עי שאלאה ק"קדבא י"נ רפוס ןאמסוז ה"ומ ת"שכ ג"האמה פ"עב

 ע"עו .ומש ןעמל ונקזחי 'ד םולשהו םייחה ה"ב ונתאו צ"כמ אבוט אנדירט

 ,יח לא ינב םינבה ןיב רשא קחדהו ץחלה לדוגמ ךל יתדגה פ"אפ רבכ אלה יתאב

 םחל 'יפא רשא המכו המכו ,םכרבי 'ד םידימלת הבורמ תופסות ופסותנ וישכעו

 ז"כעו ,'יחי ינב םינב ולאל השעא המו ירעצ לודג ,םהל ןיא ןשיל םוקמו רצ

 .ם"יפכ לא ו"ניבבל אשנש םיכירצו ,אובל דואמ הבורק רימזה תע עיגה הנה

 ץוביק תושעל ךדי לאל שי ילוא ךינזא הלגא יתרמא ,ריעזמ טעמ םע יבידנו

 .לארשי תלוגס רפסב ,ל"צז וניברל הלוגס ןבא 'טנוקב ספדנ 33

 וימי לכ .גרובנסייוולוטשד בר ,םסרופמ קידצו ןואג ,ס"חה ןרמ דימלת 'יה בעילטאג יבר 1

 ברה די תחתמ אציש טג דגנ חירבו םיתלד 'ס רביחו ,םישדחתמה דגנ 'ה תמחלמ םחל

 ןיבוסמה שארב בעילטאג יבר בשי שקאפל וניבר אבשכ .ךרב לפשו ןתוונע 'יה .רעפיצ

 .טטשנזייאב אנטוק ש"רגה ונתח לצא ו"נרת ירשת ד"כ רטפנ .(ג תוא ליעל רכזוה)
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 רופוס ןמסוז יבר

 ,ונירבד ךותמ ןבומ אלא בתכב שרפל א"אש רבד ותואל םיכירצ יכ הלגת אלו --

 הוצמל ,רתוי ךירצה וניתעדכ וב השענ ונחנאו ,םירוחבה קוזיחל ,רמאת הכ קרו

 ,ןבומכ שממ הב שיש עמוס םיוסמ ךסל ונחנא םיכירצו ,ךל בשחי הברו הלודג

 הדרטה בורלו ,ךמע 'דו ש"של תעדבו הנובתב רשפאה לכ השע ללכה עודיו

 ר'האו הרותה תכרבב הבורמ הכרבב םתוח ךיראי ךיתונש 'דו רצקא

 .ל"צז ס"מרהמ ג"הב ןימינב לאומש םהרבא 'קה

 גכ

 .ק"פל ו"נרת יתוקחב רהב 'ה םוי ב"פ הפ ת"ליש

 םימת קידצ 'גה 'גה ברה ידידי דובכל םיביברכו לטכ םיבורמ םימולש

 י"] רפוס ןאמסוז רזעילא ה"ומ ת"שכ תראפתלו םשל םסרופמה

 א'עי שקאפ ק"קד ד"בא

 אלו טרפו ללכל םיעגונה םינינע הזיא תודוא ןעיוו מ"יעב יתייה ,ה"שדחא

 המו רמוא המו ,יילצנאקל עגונש המב י"נ ג"רדה ינפל דוע יתעד תולגל יתלוכי

 ,ל"ז ךייר י"ר קידצה תריטפ י"ע וניתנידמב םיאריל הרקו עגנש רבשהמ רבדא

 ילע קר עדונ אלו ינממ רבדה וריתסה הושהח גזמבו האירבה וקב יתייה אלש י"עו

 םירבדהמ כ"ג יתעמשו .וניקדצ חישמ בורקב ונל חלשיו ומע לע םחרי 'הו ,הביס

 יילצנאקב התע בשיש ימו ימ רקיעבו ,הפיסאב רבודמה 'יה םהמ רשא םינינעו

 יפוליח רחאלו ,םהמ רבודמה 'יה רשא םישנאהמו םינינעהו םירבדה לע חיגשהל

 ינא תמאבו ,י"נ :ףאטנאסד ברה תא הזל בישוהל המכסהב ואב תונוש תועיד

 יתייה י"נ ג"רדה עדי רשאכ יכ ,הזב קפתסמ יתייה אל תחא עגר וליפא ימצעל

 ןוציחב ביטיה לכה םינינעה לכ יתעדיו םינש ה"כ הז ולא םינינעב אבו קסוע

 םגו ,ח"לחב לידבהל ימע ל"ז ךייר י"ר ץעיתמ 'יה רבד לכ טעמכו ימינפבו

 עדוי יניא ימצעל ינאשכו י"נ ואטנאסד ברה השעו לעפש המ בטיה יל עדונ

 לכ ביטב עדויו יקב אוה יכ ונממ רתוי תאז הרשמל לגוסמו רשכומש ימ שיא

 םהינפל רבידו הארתנ יכ םהיצעויו גנוריגערה לצא םיריכמ ול שיו םינינע

 יתעדי תאז םגו ,תאז רחאל םגו תועיבקב יילצנאקב 'יהש תעב םימעפ המכו המכ

 וחווצ רשא יילצנאקה תגהנהל דגנתמ 'יה קרו ותכאלמ השוע 'יה הנומאב יכ

 ןמאנ ובל 'יה םירבד לש ןרקיעב לבא ,השעמ ישנאו םינבר המכו המכ כ'ג וילע

 ליז ג"הואמ אבא םגו ל"ז ךייר י"*ר דצ לע םימעפ המכ כ"ג דמעו ותרותלו 'הל

 דמע יכ יתעמש רשאכ י"נ ג"רדה תעדל תמכסמ יתעד םג כ"ע ,ותוא חבשמ 'יה

 רשא תובבלה טיקשהלו ונימי לע דומעל ץמאתי יאדובו ,וואטנאסד ברה דעב

 םישרודו הלובחתב םישוע רשא םהמו כ"כ םיאיקב אל רשא םהמ ודגנ םידמוע

 ימצע יתאצמו י"נ ג"רדה לצא םינמאנו םיעמשנ ירבד יכ יתעדיו ,םמצע דובכל

 ןושח ו"ט 'נ ,טסעפב תדה ירמוש לש הכשלה תא להינש ,ץישפיל שבייל 'ירא ר"גה אוה 1
 .הציצמה סרטנוק דמח ידש האר .ה"סרת
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 שקאפ תרכזמ

 וירוענ רשנכ שדחיו וצמאיו וקזחי 'הו .םולשהו תמאה ןעמל יתעד תולגל ביוחמ

 וריקומ ת*שודה ןמאנה ודידי ץפחכ הבוט הבישו הנקזב םלוא אירב 'יהיו

 .? ל"צז ס"בשארהמ ג"הב םנוב החמש 'קה

 דכ

 ק"פל ח"נרת יחיו 'סל ק*שע י"העב

 י"נ רפוס ןאמסוז ה"ומ ת"שקכ "וכו 'וכו ןואגה ברה 'ה דידיו ידידי דובכל

 .א"עי שקאפ ק"קדבא

 רוכ לע בטיה םירבדה יתמש ירחא קרו לודג ישוקב .ק"התשו י'נ ג"השדחא

 דואמ תעדוי ישפנ יכ י"נ ותלעמ דובכ לא ולא ירבד ךורעל יתעדב יתמכסה הניחבה

 ,ףסכ יוצרב הכימתו רזע םהמ שקבל י"נבחא לע לוע ליטהל תעכ השק המכ

 ררועל ינצלאי רשא חרכהה תא יתרכהו תוציחנה לדוג יתיאר רבגה ינא םנמא

 ךרוצל םירובגב 'ה תרזעל אבל 'ה רבד תא םיאריהו םידרחה םישנאה תובל תא

 ודיב קופיסהש ימ לכ לע לטומ בויחהו -- לארשי ללכל עגונה םרו לודג ןינע

 י"ן יבוהא דובכ כ"ע .ל"נה תילכתל 'הל הבדנ ףסכ תמורת םירהל תושעל

 הלוגס ידיחי םהרבא יקולא םע יבידנמ די לע ץבקל ותקדצבו ודסחב אנ ביטיי

 ןמ רתוי השעמה לודגו ,ידיל ץבקנה ףסכה איבהלו םיוסמ ךס הביבסהו ותלהקב

 הקדצ םייח ואצמיו 'ה םכרבי םעב םיבדנתמהו ,ותיב ךותב הכרב חינהל השועה

 הבהאב ת"שרדה ןמאנה ודידי ץפחכ הכרבו םולש הקדצה השעמ 'יהו דובכו

 וירוענ רשנכ 'ה שדחיו םלוא אירב 'יהיו הרומגו המלש האופר תכרב םע הבר

 וריקומ המרה ותבושתל הפצמ ,הרוהטה ושפנ תואכ הרהטו הרות ץיברהל

 .ל"צז ס"בשארהמ ג"הב םנוב החמש 'קה

 הכ

 ןצייוו ק"פל ס"רת אריו רדסל 'ד םוי ה"ב

 םסרופמה לודגה ןואגה ברה פ"נדיו 'ד דידי כ"עמל םימורמ יהבגמ םימולש בר

 רפוס י"נ ןאמסוז ה"ומ ת"שקכ בגשנ קידצ ח'הפ הרות ירדחב יקבו ףירחה

 שקאפ ק"דבא

 יתלבק אלו ,וקב וניא י"נ ג"רדה יכ יתעמש אל הנהו ,ינעיגה ושדק בתכמ

 ותוא ריכזמ ינא העידי ילב ףא לבא ,דאמ בר ןמז הז י"נ ג"רדהמ ללכ בתכמ

 .ותדובעלו ותרותל והקזחיו וירוענ רשנכ שדחי ת"ישהש םויו םוי לכב יתוליפתב

 יסיג ונבל חינהו שולח םדא י"נ ג*רדה יכ יניעב אלפל 'יה זאמ תמאה הנהו

 לש ותנוכשב רד 'יה םא רתוי 'יה בוט אלה ,אטנעזב רודל עסיל י"נ ףירחה

 הממ רתוי תילכת 'יה י*נ יסיג ינפל םגו תונברה אשמ וילע לקהל י"נ ג"רדה

 ...אטנעזב רדש

 רפוס בתכה ויבא םוקמ אלמ ,גרובשערפ ק"קד ברה רפוס טבש לעב ע"סיצ לודגה ןואגה
 .ז*סרת ולסכ ו"ט 'נ ,ב"לרת תנשב
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 שקאפ תרוכזמ

 עטימאק רעניבאר בשומב ול 'יהש ותונמתה חינה י"נ טסעפמ ג*הה הנהו.

 וילע אהיש הצור ןיאש תמאה לבא ,ותליהק םולש ליבשב ןכ השועש םעט ןתנז

 לכ דימת השוע ינא יכ יתונמתה חינהל יתעדב ינא ןכו ,איילצנאקמ תוירחאה

 לבא ,איילצנאקה דגנ םהש םידדצה ןיב ךוותלו םולשה םיקה ןעמל תולעפתה

 םיבשוח םה יכ הז רבד לע םיחיגשמ ןניא איילצנאקה יגיהנמ לצא יכ האור ינא

 הז רבד םהיניב לקנ כ"עו ותא שיא ןיאו ודבל דמוע י"נ טוגיסמ צ"הגהש

 יאדוובו יתונמתה חינהל ה"יא יתעדב כ"ע ,תוירחאה אשיל דבכ ילע םג ךכלו --

 אישנה ברה םא תונמתהמ ונל שי המ יכ ןכ ושעי עטימאקבש םינבר ראש םג

 וניתצעל עמוש ןיא י"ג

 .ג ןייטשרבליז 'קה 'יעשי ת"שוד

 וכ

 .ק"פל ו"מרת הכונח תאז ולאפיוא 'ב ת*ליש

 י"1 רפוס ןאמסוז רזעילא ה"ומכ 'וכו ןואגה ברה 'וחמ 'והאל ט"כוש

 .שאלאה ק"קדבא

 רמ ןב ,ט"שבו הכרבלו ט"זמל 'יהיש ןתיו 'דל ארקא ןותיח רושיק אלה

 ןכ ןמא וז עובש 'ד םויל רוא םיאנתה ויה רשא 'ית יתב םע יי"נ ןואגה ויחא

 הלכלו ןתחל ט*זמו בוט ןמיסו 'ד תכרב אלמ הפב י"נ ינתוחמ רמאי ןכו 'ד רמאי

 .הפי הלוע גוויזה 'יהיש םימשבש וניבא ינפלמ ר"היו ,י"נ וניתחפשמ ינב לכלו

 וניא תונכדש רכש תודואו .טושפ הזו הפ 'יה ? עקשטערעדמ י"נ לודגה ברה ונב

 ונעיבשי 'דו ,ויתבהא םלוע תבהאו אלפנ רוחב אוה יכ תמא וירבד לכ יכ ול עיגמ

 לכו וניתונבו ונינב לכמ תחנ עבשנו תוחלצהו תוכרב בורו תוחמש עבוש

 ת"שודה בל לכב ובהוא ונתוחמ שפנכ ,ונתחפשמ

 2 םהולב 'קה םרמע

 זכ

 תוגהל וירוענמ ויתותיע שידקה רשא םייח רוקמ ןיע ילע +ףסוי תרופ ןב

 תרטעב ורטעל יוארש .תואיקבב ןה תופירחב ןה ותדימ ידכ אצמו ק"הותב

 ךירצ אוה ידידיל אלו ,י"נ לארשי ילודג רבכמ ורטע רשאכ ןודלו תורוהל םימכח

 ק"קד ברה ם"במרה לע ךלמל ישעמ לעב םסרופמ קידצ ,הרותה רש רידאה ןואגה אוה 1

 םירבדמה שארו הנידמה יגיהנממ 'יה .ל"צז דוד יליבש לעב ןואגה לש ונב ,ל"קוצז ןעצייוו

 .צ"רת זומת ה"כ 'נ .םידרחה לש הכשלב

 ןואגה ןב (םירפוס תודלות ס"מעב) ןושמאש ק"קד בר ,רפוס יבצ ףסוי יבר צ"הגה אוה 1

 .ל"צז םולב םרמע יר ןואגה ןתח זא 'יהנש .צ"רת ןושח יכ 'נ ,ל"צז םייח הנחמ לעב

 .ל"צז רפוס ביל ףסוי ר"גה וניבר אוה

 רידא ןואג ,ולאפיואב כ"חאו טסוח ,עדאמד בר 'יה אדיסח םרמע יבר דכנ םרמע יבר

 .זיסרת לולא ו"כ 'נ ,ד"ויו ח"וא לע םירעש תיב ת"ושב םסרופמה

 .ל"נה רפוס יבצ ףסוי ר"גה אוה 4
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 רפוס ןמסוז יבר

 יחא ויבא תוכזש ינחטבומ ,וילע ההכ די ידי םג ךומסל הפדעהל אלא יתאב אלו

 וב וחמשיו הרותו הרוא ןרקב ונרק םירי 'ה ,ול דומעי ל"ז שודקה ןואגה ירומ

 שדוקב הלעמ הלעי ,הרוהט 'ה תאריו הרות יעובמ לע םלהני רשא םישדק ןאצ

 .ודוד תריתעכ

 ק"פל ז"מרת ךתולעהב בוט יכ םוי שקאפ הפ ח"העב

 .רפוס פ"מאאב ןאמסוז 'קה (םתוחה םוקמ)

 חכ

 ,ה תכרב אלמ שדח ןקנק יתיאר ,תמא ירבד רשוי בתכ ןתוי יכב הז ירה

 ,אילפהל דע 'יה רשא ודומילב דימתה הרותל ויתותיע שידקה וירוענמ רשא

 הכוזש ול הככש ךורב ךרבמ ויאור לכ תואיקבב ןה תופירחב ןה ולדגב ףיו

 'ה תארי ורתכו ,לארשיב הרות ץיפהל אברבר ןליאל היהיש הרות רואל

 םע 'ה יהיו רמאנ וילע ,תולעמה רות לע תודימה רתכב רתכומ ,ורצוא הרוהט

 ירשאו .לארשי ילודגמ דחאכ ןידלו תורוהל יוארו ,לארשיל אוה ייבצ ףסוי

 הרות יעובמל םלהני אוה ,ושאר לע תונבר תרשמ ןתיל הכזתש ימ ותדע להקל

 .יתעמש ינזאב רשאכ ונושל תחת בלחו שבד תוילגרמ קיפמ הפ אוה םג ,האריו

 םימי ךרואל הצוח ויתוניעמ ץיפהל הרוא ןרקב ונרק םורי ת"ישה הליפת ינאו

 הבר הבהאב םתוחה ק"פל ג"נרת ךל חלש 'פ ק"שע שקאפ

 .שקאפ ק"קדבא רפוס פ"מאאב ןאמסוז (םתוחה םוקמ)

 טכ

 םיעשר םע רבחתהל ללכ םיכסמ ינא ןיאו ,יתיאר ת"תב םגו ךבתכמ ...

 ,ה תוצרב הנרב אבי הרהמב רשא חישמ שיחכהלו הלואגה איבהל וצר רשא

 הוצמ תורישע ול שיש ימ יאדוב ,םימשבש וניבא לע קר ןעשהל ונל ןיאו

 .י םהמע קלח 'יהי אל םירפוכ לש םדוסב לבא ץראה בשיל םרכו הדש תונקל

 ,וניבר לש וריע ןב ,ל"קוצז איקסנישוד יבצ ףסוי יבר ,םסרופמה ע"סיצ ןואגה וניבר אוה 1

 הדעל ד"באכ תונברל הלע ג"צרת תנשבו טסוח ,אטנאלאג ריעב תונבר רתכב שמיש רשא

 .ט"שת תוכוס ברע ח"לחש ,ו"ת םלשורי ק"היעפ תידרחה

 גרובצק יבצ דוד 'ר ןואגה ברה ךרועה ודימלת לא וניבר תבושת .(חנרת תנש) תויפלתילת 1

 ןימיל דומעל םא תויפלת-לת ןוחריה יפד לעמ ןירגנואב הלאשה ררועתנ זאד הפוקתב .ל"ז

 דוד 'ר ןואגה ירבד תא םש ךרועה איבמ הנושארב .םינויצה ןרק תא קזחלו ןויצ יבבוח

 ויתעצהו יתלבק ק"כמ, :ל"צז רפוס טבש לעב ןואגה לש ומשמ ב"פ ק"קד ד"באר ןמיינ

 קחרל המרה ותעד ז"כב ,ומע פ"אפ יתתנו יתאשנ םג י"נ ד"בא לודגה ןואגה ןרמ ינפל

 דובכל קר ק"הות תד דובכל אלו ןויצ דובכל םישרוד ןיא וללה םינויצ יכ ,ברקל אלו

 ,וניברמ ל"נה תורוש איבמ וירחא ."םצפח וגישי םא 'יהי המ עדוי ימו ,טעטילאנאיטאנ

 יתפש בבוד 'סב 'יִע) .ל"צז לקנרפ ש"מ םהרבא ג"הרהו ט"וי תשודק לעב ירבד תאו

 .(א"ח םינשי
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 ק"פל ןרק ת"מרה רדא דוי 'ד םוי ה"ב

 : דארבינסרק ק"דבא י"נ ןואגל החמשו ןושש הברי רדא סנכנשמ

 ךירצ ידידל יכו ילא םיקחרממ אבש יב אצמ המ יניעב אלפו יתלבק ה"יג

 םגו ,תוירא ןיב ישאר סינכא איירבח ןמ אריעז ינאו ויניע התאר רקי לכ אלה

 ךיראה ןאכ) 'וכו ודובכל קרו ,ןויעב 'יעל השקו הלוח ינא ףרוח לכ ר"הועב

 בתוכ אוה וירבד םויסבו ,מ"כאו ןיטאנקנאבב ב"הדפ ןינעב הבושתב ל"נה ןואגה

 ס*כ לארשי ןואג ו"מדאל יתלאש יתורחב ימיב דוע אמויד ינינעב (ל"הזב ילא

 אמלד 'יתו ןכ הקדצ לע השקה א"בשרה יכ ,תונמ חלשמ לע ןיכרבמ אל המל ליז

 .? ג"עצו אצוי לבקמ וניא יא םג ןידה ראובמ תונמ חלשב לבא ינעה לבקל הצרי אל

 םייקמ רבכ ריכזיש ףכית הארנו ,קלמע תריכז לע הכרב וניצמ אל המל

 אל הז ןפואב םייקמ רבכ ךרבל הצרי רשאכ יכ הישע םדוק ךרבל א"או הוצמה

 הסיעבש רואשה לטבל ינרזעי ת"ישה ,5 ןבומכ ץמח לוטיב לע ןכו ,הכרב וניצמ

 הלפתב ינרכזי אנו ,ע"ַע דומלל לכואש ינאפריו ותארילו ותדובעל יבל רהטיו

 הבהאב םתוחה ,םימחר ךירצ ינא יכ

 .האל ןב רזעילא ןמסוז 'קה

 אל

 שעעד ג"מרת םירבדה 'ד םוי ה"ב

 ןואגה ברה נ"י דובכ ,החנאו ןוגי לכמ ולצנתו החמשלו ןוששל ויהי הלאה םימיה

 י"1 ןמסוז רזעילא ה"ומ ת*שקכ ה*פ י"הע י"נ םולב רצוא םלשה םכחה םסרופמה

 ."ייחיש םסרופמה ףירחה ןתחה רוחבה ונב דובכ םע ,לילגהו שאלאה ק"קדבא

 ת"חה הלחת רואל איצוהל יתעדב 'יה תמאב הנהו... ינעיגה ןוכנל ה"יג

 'יה רשא ד"וי קלח לע ת"ושה הבוטל רמגנ רבכו ... ת"ושה כ"חאו ק"הותה לע

 המילש האופר יל חלשי ת"ישה ר"היו... לופלפה קלחמ ץוח תובושת תואמ ינש

 ני ד"כה ע"ועכב תובוט תורושב רשבתהלו רשבל הכזאו יפוגמ םירוסיה ריסיו בורקב

 ,א\ טענאפ לדנעמ םחנמ 'קה

 קסנולפ ק"קד ברה ,ל"צז ןוסלכימ לאקזחי יבצ יבר םסרופמה ןואגהמ "תיבה תוניפ, רפסב 1

 .ד"יה ,בישת תנשב םינומש ליגב הדמשהה הנחמב גרהנ ,השרווב םינברה דעומ כ"חאו

 דסח ,ד"מ רזעלא די ,בי'צרת ח"וא ינושרגה טוקלי :םירפסב ןייעל ז"ע םש ןמסמ ל"נה ןואגה 2

 תיב ת"וש ,א"נר 'יס ףסוהי רכז ,א"מ "יס תוכרב רעש תולהאו רומ ,ט"ס ח"וא םהרבאל

 .[טכ 'יס בקעי תליאשו מר 'יס ח"וא קיש ם"רהמ 'ושת 'יעו] 'נ "יס גיצנד קחצי

 ו*מאא ק"כ יפמ העומש רוכזא רוכז ירבד ידמו ,ל"זו תחא הבושתב בתכ ל"צז ו"מאא 3

 לע ךרבל ןיאד ולת 'יס ח"וא) ל"נה רוטה 'ד ריבסהל וכרד 'יה רשא ,ל"קוצז יתימאה

 לכד ל"יקד םושמ בלה תבשחמ לע ןיכרבמ ןיאד ומעטד ,(בלב יגסד ןויכ ץמח לוטיב

 וצמח לוטיב לע ךרבל רהרהמשכ ףכית לוטיבב םנמא ,ןתיישעל רבוע תויהל ךירצ הכרב

 תוצמ שיד ףאד ותנווכ הארנו ,ךרבל לוכי ןיא בוש ורוהרה י"ע וצמח לטיב רבכ ירה

 ןמ ץוח ב*ע 'ז םיחספב אתיאדכ כ"חא רחמל ךרבמד ןמויק ינפל ןהילע ךרבל א"אש
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 רפוס ןמסוז יבר

 בל

 [גנרת] בשיו 'ד םוי ה*עב

 .ךתיב ינב לכ םע י"ג קידצה 'גה יחאל הכונח תוחמשו ט"כש

 יכ י"ג םלש בקעי ה"ומ ברה וניחא ןב יל בתכ טסעפמ ,יתא ןיא תושדח

 ול יתבשה ,ךלילמ י"נ ס"זר ברה א"ב[ב] וניחמ אלש לע ונילע םימערתמ םש

 יכו חרכומ אוהש רמא אוה קר .םיבתכמ י"ע ונילא אב 'יה םגו ,ונישע ונחנא

 הכונח ימי 'ה םויב ,ןימינב השמ וניחאמ צ"י ק"שעב ... ומוקמב דומעל א"א

 ...ל"ז ילתפנ 'גה ונידודמ צ"י ק*שע

 . ס"נ 'קה ךיחא ד"כ

 ג7

 ק"פל ן"חרת ןויס 'ד ב"תיהזעב

 םסרופמה לודגה ןואגה ברה פ"נידי רמ דובכל ,ט"לעבה 'קה גחה תחמש

 .א"עי שקאפ ק"קדבאה י"נ רפוס ןאמסוז 'א ה"ומ ת"שקכ י"נ ח"הטפ י"הע

 י"ן ג"רדה לומ 'יוחתשהו הדיק ירחאו ,ג"רדהכעמד ת"שו ט"השד ירחא

 הבוטל וננורכז הלעיש ר"י ,בוט םוי תחמש תכרב םע ושדק ינפ םדקל הזב יננה

 ליגו תוחמש וארי ושדק יניעו ושאר לע םלוע תחמשב והחמשל ה"בקה ינפל

 הרות לש הלוע םיקהל 'יהי ןנערו ןשדו י"כב הדובעו הרותל ח"וי ברקב

 .ןמא י"בעדצב

 ו"המ ןתחה ךרבאה ונב רמ תנותח םויל הנמזהד אקתפ ינעיגה םויהו

 אהיש ר"י ,קומע בלו שיא ברקמ טוידה תכרבב ךרבמ יננה ,י"נ ןימינב לאומש

 םגו ישילש רוד ז'זו וערז לכ הכזי ק"גרדהו ,םינינע לכב הפי הפי הלוע וגוויז

 שפנו ק*הנואכ םימש דובכ תוברהל 'בתי ותרות ידמולו ומש יארי םלוכ םיעבר

 .בוט לזמ תכרב םע ק"גרדה לומ הוחתשמה

 ותחמשב חמשה נ"וא

 ,' דלוונירג אדוי 'קה

 םתה ינאש מ"מ ,םש ז"בשמו א"דיו ט"קס 'ח 'יס ח"וא ז"טבו םש 'סות 'יעו הליבטה

 כ"אשמ ,השעמה רחא דע ותכרבב ילת ילתמו השעמ השעד םושמ ,כ"חא ךרבל לוכיד

 ,ךרבל ןיא הרבעש הבשחמ לעו כ"חא ךרביש המ לע השעמ םוש ןאכ ןיאד ץמח לוטיבב

 בוש ךרבל ןיא בלב איהש חכשת אל לעד ןויכ ,קלמע תריכז לע ךרבל ןיא ל"נה םעטמו

 .'וכו התצקמ םייק רבכש הוצמ לע ךרבל וניצמ אלד ךרבל ןיא הפב הריכזה לע םג

 ס*חמעב ,ל"צז לאקזחי הארמ לעב צ*הגה לש ונב ,םסרופמ רודה קידצו לודג ןואג 'יה אַנ

 .ה"מרת ירשת ג*י 'נ .דועו ת"הע קדצ ילגעמו ח"ב קדצ ירעש ת"וש

 ,ל"קוצז ףרודיינשטעפ ק"קד ברה רפוס ילתפנ יבר םסרופמה צ"הגה וניבר יחא לש ק"יתכ 1

 .ט"נרת רדא ז"י 'נ .דועו ילתפנ הטמ ס"חמעב

 ץיברה ,ותשודקו ותקדצ ותרותב םסרופמ "יה ל"צז דלונירג אדוהי יבר ע"סיצ ןואגה 1

 ת"וש ס"מעב ,רמטאסו ןארוש ,דאהינאב ק"קד בר "יה ,םידימלת ןומהל האריו הרות

 .פ"רת רדא ט"י 'נ .םילהת לע אדוהי תוללועו ת*הע אדוהימ טבש ,ח"ב אדוהי ןורכז
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 שקאפ תרכזומ

 א"רי יקבו ףירחה ןתחה 'בה ג"ידי 'והא שארל הלעי בוט לזמ תכרבו

 ,ט"שויאל ע"כב הפי הפי וגוויז הלעיש ר"י ,י"נ ס"במש ו"המ ת"שכ םיברמ

 ב"תיה והכרבי ,י*בכ תראפתלו 'יש א"ב תראפתל לארשיב ןמאנ תיב תונבל הכזי

 לזמ תכרבב םתוחה ודידי נ"וא שפנו ה"נואכ םכילע א"ד םעונ יהיו והקזחיו

 .ט"וי תחמש תכרבבו בוט

 .אדוי קה

 ףל

 .ק"פל ט"לרת תודלות 'פ 'ב ה"ב

 .ג שאלאה ק"קד ד"בא רפוס ןאמסוז ה"ומכ ג"הרה דובכל ט"כוש

 .התע דע בישהל יתלוכי אל הדובע בורמו ,ונמזבו ותעב יתלבק ובתכמ

 ותנידמב יתויהב אזיזע הוה ןיתמיחר יכ ,ןמזמ מ"בכ יתעדי ילול יכ רמוא תמאבו

 סנכיל םימערתמו םימכחתמה ןתואמ ונניאו חור תונעו תמא שיאל ויתרכהו ,ןירגנוא

 םנומהמו םהמ ונניא ינודאש יתעדי ילול ,םבלב תובעות עבשו םידסחתמה הנחמל

 תושרה הז דגנל שקבא םג לבא ,תמאה לבקא תמא שיאמ ןכא .ללכ בישמ יתייה אל

 ינב יכ רקשכ רחאל הארנ ילואו ,שמשכ יל הרורבש המ יפכ תמאה פ"ע בישהל

 יל הארנש המ לבקל רחאל חירכא אל ינא םג לבא .םיקלא ינב אלו ונחנא םישנא

 יל הארנש המל חרכומ תויהל אלש ,ילש תוריחהו תושרה רתווא אל הז דגנו ,תמא

 .תמאה ךופיה

 .הלודג הוצמ יאדוב הזו ,החכות תוצמ םויקב ומצע דעב ץילמה מ"בכ הנהו

 ,חיכוהל לכויש ימ הזה רודב שי םא ינא המת 'ירזע ןב רזעילא 'ר םא רמוא ינא ןכא

 ידצב ,הנש םישלשמ רתוי הז יל תתמואמה יתעד יפל .ונינפל רשא רבדב לשמל

 י"ע טסעפב הכמהל האופר ומידקה אלש ,ןירגנואב ירבחו יתובר לכ חיכוהל 'יה

 ןירגנואב םימותח יתצבק רשא לע ילע לבוק י"נ ידידי הנהו .רשכ-ראנימעס

 י"1 לארשי ישודקו ינואג, םכותבו ח*ת תואמ המכמ עודי רשאב ,ונלש ראנימעסהל

 המב יחתפב בישא הז לע ,*"? תוטהל םיבר ירחא רמאנ אל הז לע יכו ,תאז ורסאש

 (הצ "ס) ב*ח ,(דסק 'יס) א"ח אדוהי ןורכז האר ,וניבר םע אתיירואד יעושעש ול 'יה

 בגשנו קידצ םסרופמה לודגה ןואגה 'וכו וניניע רואמ ק"כל אכירא ייחו אפוג תוירב

 ריתעמ הריתי הענכהב י"נ ג"רדה לומ הוחתשמה ירבד.. ןאמסוז רזעילא ה"ומ ת"שקכ

 רבד וב רמול ארייתמ ינאו (טצ םש) ..י"נ רמד ט"שויא לא םימחר ירעש חתפב ינעכ

 .הזב י"נ ג"רדה דובכ תמכסה יתלב השעמלו הכלהל

 בר םדוקמ ,ןילרבב םינברל שרדמה תיב שאר ,רמייהסדליה לאירזע ר"גהמ הז בתכמ 1

 ושרדמ תיבב דומילה רדס לע וחיכוה וניבר .(2 הרעה ב תוא ליעל רכזוה) טטשנזייאב

 שרדמה תיב תבוטל ןירגנואב םיפסכ ףוסאל קיספיש ונממ שקבמו ,םידימלתה תוגהנתהו

 הרז שא איה םדק ינב תומכח :בתוכ ראשה ןיב .רנימסה לע רוסיא שיש םוקמ ,םינברל

 םירוחבה ושע המ ונעמש ,םימי יריעצל ןכוסמ הז ךרד ,ןובושי אל היאב לכ טעמכו

 תורגא) ? השודקב דומעל רשפא יכו ,קשח ירבדב םמצע ואמטו תולותב םַע לייטל םיכלוה

 .(םש הרעהבו זכ בתכמ .וכשת םילשורי ,רמייהסדליה ע"ר
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 רפוס ןמסוז יבר

 רשא ןיד קספ הז ןיא יכ ,ללכו ללכ תוטהל םיבר ירחא ז"ע רמאנ אל ,םייסד

 ןידה יכ ,לארשי ישודק ינואגל אלו ח"ת תואמ המכל אל הזל ךירצ ןיא תמאב

 ונניאש המ לבא .ויתחת ושאר ףוכל ביוחמ דחא לכו לארשי לכל ע"שב עבקוה

 ד"בל קרו ,הנידמה לכל תונקתו תוריזג תושעל ולכוי אל םינבר ףלא ףא ,ןיד

 ,םירממ 'ה ם"במרב ראובמכ לארשי לכל תונקתו תוריזג תושעל חכ שי לודגה

 םושל יתכלה אל תמאבו ,םריעב הנקת תושעל םילוכי להקה ישאר םע ברהו

 .תושר יל שיו שי תורחא תולהקלו ינפ תמגמל דגנתמ 'יה ברה רשא הלהק

 ימלשוריב אבומש םחנמכ ,ךלמה תדובעל ואצי ש"אב ידימלת בורש בתכש המו

 ,ןעיוומ רעצטיפש ןמלז 'והמ ברהל ןה מ"בכל ןה אלמ הפב רמוא ינא הנה ,הגיגחב

 יודבה רבד םסרפיש לכל ןהו ?"םיחא תבש, ע"כמב ד"לרת תנשב הזכ סיפדהש

 לק אוהש רובידה חולישו ,הזמ הלעמל ןיאש תונישלמו רקשו אוש אוהש ,הזה

 ןתיל דיתע הז זעל איצומש ימ לכו הלילפ ןווע לבא ,ברח תרקדמכ הלאכל דואמ

 המ לכ רבדל ולכות ילעו ,ידימלת לע זעל איצוהש ימל לחומ ינא ןיאו ,ןידה תא

 ינניא ידימלת ןובלע לע לבא ,וצרתש המ וא עשופו סרוקיפאו ןימ ינאש וצרתש

 דחא תוחפה לכל ץמחנש ידימלתמ דימלת לכ דגנ ימצע תא בייחמ ינאו ,לחומ

 יל ןיאש ה"בו ,רפוס םתח לעבו ל"צז ןערהעמ תנידמב ברה ג"הבכשר ידימלתמ

 ...*אשינאקב לעסאפ וא ןידעגעסב וועל ומכ דימלת

 הל

 קפל [טנרת] םילשורי הנוב ק"שמ ה"ב

 ןטק ט"ורקאל טרפבו ללכב לילגו גנירמעי ק*"ק ןורושי תדע להקל בוט לזמ

 .' םכרבי 'ה לודגכ

 איוו ,ןיז לאפ טכינ ןאק החמש עשידיי איד ,ינומדקה לשמ ! ט"השדחא

 ןעטבעילג סעניימ גוצנייא םייב ךיא סאד -- ןעפיירגעב איז ןעננאק -- ענרעג

 רעדייל ךיא סאד ,טקנעל ת"ישה טקנעד שנאמ רעד רעבא ,עראוו ןעזעווג סענהאז

 הרהמב דריוו ת"ישה עפאה ,ויכרד לכב 'ה קידצ ,ןיב ךאווש רהעז ןוא קנארק

 עטבילעג איז ריפ עלהיפג עניימ דנוא ןעמאק ה"יא ךיא עדרעוו אז ,ןעקיש האופר

 לכב עשנעב ןענהיא ת"ישה סאד הליפת ינא .ןעקירדסיוא ךילדנימ עדניירפ

 לאז י"נ לודגה ברה ןהאז עטבעילעג ןיימ סאד ,החלצהו הבהא םולש ,תוכרב

 םירוחב איד ןעפלעה םהיא ןעדרעוו איז סאד עפאה ,ןעננאק ןנערעל תחנב

 ,ןעבאה טציטשרעטנוא ?ל"ז שודקה ןואג רעדורב ןיימ איוו אז ןעציטשרעטנוא

 ןיימ ךיוא .ןעדראוועג סארג גנירמעי ןאפ ל"ז רעדורב ןיימ איוו אז עפאה דנוא

 .(טכ בתכמ) םש האר 2

 .ןירגנואב םרופרה תעונת ישאר ויה םה 33

 ,רפוס אדוהי ר"גה ונב לש הרתכהה תגיגחב ףתתשהל לוכי 'יה אלש לע תולצנתה בתכמ 1

 .גנירמעי ק"קד תונברה אסכ לע ותבשב

 .רטפיסל ואוב םדוק ,תונברב םש שמשמ 'יה רפוס םייח יבר ןואגה ויחא 2
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 שקאפ תרכזמ

 םינבר ערהיא סאד הלהק איד ריפ היכז ענייא טזיא סע .ןייז לדגמ ת"ישה ןהאז

 סאד סייוו ךיא להאוובא ןענהיא ןאפ עטטיב ךיא .ןעדרעוו סארג טלעוו רעד ןיא

 ,תושרד עלעיפ טכינ איז ןעגנאלרעפ ךאננעד ,טזיא דיגמ רעסארג ןייא י"נ ברה

 גיסיילפ םיקסופו ס*ש לאז בר רעד דנוא .,טייצ ךיורב השרד עטוג ענייא ןעד

 םימש ימחרל הפצמה םכבוהא תריתעכ םכתא ךרבי 'ה .ןענרעל

 .ל"ז פ"מאאב ןאמסוז 'קה

 ול

 .ק"פל ט"ירת םיטפשמ תשרפ 'ג םוי ה"ב

 קידצ ומע סנל דמועה לארשי ראפו ןואג ינודא ה"ה ליחה רובג םע 'יהי 'ה

 .ףראדסרעטאמ ק"קדבא : י"נ רפוס ןועמש ר"רהומכ דומלתה םיב לשומ

 ,הכולמ ריעל אוה בורקש ןעי י"נ 'גה זוע לדגמלו 'הל תולחימ לארשי יניע ,ינודא

 ,םויה דע ונמע וביטה רשא םשארב םכלמו םוירעטסינמה תאמ שקבל לדתשיש

 םגש תדה ןגתשפ ןתיל תעכ ונמע וביטיי םגש ,ףיסוי וירשו ךלמ ימי לע םימי 'ה

 ומכ םידוקפה לע םירבועה ךותב ודקפי לב 'ה תרותב םיקסועה לארשי ינב ירענ

 םותחיש י"נגה דובכל תושר ןתא ןכ לע ,ךלמה םמע ביטה רשא תומכח ראשב םיקסועה

 בל הטיו בוטה ןתי 'הו ,הז רבד רובעב םוירעטסינמל חלשיש השקבה בתכב ימש

 םותחה לע יתאב ,הזב םג ונמע ביטהל םירשו ךלמ

 .? רפוס ןאמסוז

 זל

 .ג י"1 ףסוי אביקע ה"ומ תיישקכ ג"הגה פ"ניל ט"וימש ה"ב

 ולפנש םילבחב דומלל יתלחתה הנהו .? ךמוקמ היא ינתעדוה אל ףרוח לכ אלפ

 ,דיפק ד"וי ס"חו בישמו לאושה לע האלפנ הרעה יל שיו ,אמוי 'סמ םימיענב יל

 יאדוב ,הזב הצר המ ,ךליל ליגר 'יה םש י"שרפ שישדרל עלקמ יכ ח"י אמוי 'יע

 םא ,םדקמ והל ועדומ ווה יעודוא ןנבר 'מגה ינשמד ינהמ יאמ יכ בשיל ותנווכ

 ..הזב ושיגרה אלש עיקרד יכאלמ ירת לע יניעב אלפ יכ %ק"ודו וריכמ התיה אל

 הפמ עמשש ת*ד וירפסב איבמ פ"כו ,ל"צז רפוס ש"ר ק"הגה םע תודידיב 'יה וניבר 1

 ול רסמש המ ,ס*חה ןרממ "המחה שודיק, סרטנוק סיפדה (ד"ח ףוס) רפוס טעב ,ושדק

 .רפוס ש"ר ונב

 קחצי 'ר םסרופמה םע ותולדתשה י"עש איבמ םש הרעהב .(וט ןמיס) םירפוס תורגא 2

 ב"פב םינש 'ך וא ב"פב םינש שש דמלש דימלת לכש רדסל םדיב הלע ,ןיוומ שטייד

 .אבצה ידוקפמ רוטפ תרחא הבישיב םינש 'בו

 ,םלשורי ק"היעמ ל"צז רגניזלש ףסוי אביקע יבר םסרופמה 'ה תמחלמ םחול צ"הגה אוה 1

 וריע ןב גרובסרפ דילי "יה .יאמאלק ללה יבר ק"הגה ןתח ,ס"שו ירבעה בל ס"מעב

 .ג"פרת רייא 'א 'נ ,וניבר לש וריבחו

 .ל"וחב ייה י"ערש ןמוב ,ד"מרת תנשב בייפל ייולגה תא בתכ וניבר 2

 השאל שדחמ םייקנ 'ז ךירצה (שא ריאמ 'ר ןואגה) ס"חב לאושהש ,תושקהל ותנווכ
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 רפוס ןמסוו יבר

 ראשו ,עסונ +י"נ ג"הואמ ירוענ ףולא ךיבא םא םגו רוזחת יתמ הרהמב יל עידותו

 ת"ישה ,םינינע המכב םימחר ךירצ ינא יכ הליפתב ינרכזת .ביטיה ראב םירבד

 פ"נוא תריתעכ לארשי לכ םע םילשוריב אבה הנשל הרהמב ינאפר*

 ןטקה ןמסוז

 יתלבק ,םיבהוא לכ םע י"נ ג*הואמה ירוענ ףולא רמל גחה תכרב םע ש"ד

 .5-- הדשב ןיחישמ ןיאו ,ותעב ובתכמ

 חל

 ק"פל [זנרת] תוילג ץוביק עירזת 'ד ה*ב

 .י"נ ףסוי אביקע ה"ומ תישקכ ןואגה פ"ניל ט"כו ט*וימש

 ,ךבתכמ יתלבק .יתונוע תרפכל ןירוסי הברה לבוסו ףרוח לכ הלוח ר"הועב ינא

 6 ז*ע הז ןיא יכ הזב שוחל ןיא בתכ א"ע 'יס 'ג קלח 'א ארודהמ בישמו לאוש רבכו

 ףוסה 'יהי המ הרות הרות ,הנידמה לכ לש ירסומ דמעמ לע וללפתת אנ .ש"ע

 םע ןושלב שרודו ' ןעססאלק תושעל ךירצ בר לכ יאדוב ,ל"ר תושדחתמ תוריזג

 האבה הנשל .םחרי 'ה ,םיעשופה תשרב ודכלתיו הערמ םהל ןיא םירוחב ,םעו

 ךל ןתיו םירפס המכ ומע יתחלש י"נ לדנעמ ה"ומ י"ע .םילשוריב םיחספמ לכאנ

 אלש %ץכ חנ ה"ומ לע גאוד ינא ,םימחר ךירצ ינא ידעב וללפתת ,תצק םהמ

 פ"נוא ,תאז המ גנוטיווק חלש

 .ןטקה ןמסוז

 טל

 [סרת] ה"ב

 המכ יתלבק יכ רעצ יל שי .םימחר ךירצ ינא יכ ידעב וללפת אנ 'וכ ט*חוכ

 ןרוגה ןמ יל ןיאמו תועמ םישקבמ םלוכ המודכו ןיזיפשא םג תוחול םג םיבתכמ

 םהו תאז םסרפל ולחמתש שקבא ,.םידיחיל ןתיל תושר יל ןיא ללוכ תועממו ,'וכ

 ק"הלואג תנש שדחי 'ה ,םהל םלשל א"אש יל ולחמי

 .פ"מאאב ןאמסוז

 דומיח אכיא היאר תעשבש ןעי ,םלועמ ותוא התאר אל רשא שיאל אשניל נ"ז הרפסש

 ידל םיכסה ב*מ "ס א"ח ג"דהמ מ"ושהו ,שדחמ רופסל צ"אד לקהל קיסמ ס"חהו ,שדח

 אלפתה ז"עו ,םלועמ ותוא התאר אלש ףא הל ועידוהשכ יגסד אמוימ 'יאר איבמו ,ס"חה

 ץרתל ונוצר אלא רתוימ י*שר 'ד הרואכלו ,םש ךליל ליגר 'יהש ,םש י"שר 'דמ וניבר

 .ל"נה שא ירמא 'דל 'יאר שיו ,וריכמ התיה אליממ םש ליגר 'יהש ןויכד

 .א"נרת לולא ח*רדא 'נ ,ל"צז ב*פמ רגניזלש לאיחי יבר ויבא אוה

 .רתסבש רבד ןיבתוכ ןיא 'יולג לעש הזב הצילמה

 יתש וב שיו ,ןלמהמ (דובכ תוא) "לעדאמ, ידוהי לבקש ד"ע ,ראשה ןיב םש בתוכ 6

 .ש"ע הזב שוחל ןיא הבהא תרכזמלו דובכל קר חלוש ךלמהש ןויכמ ,ברעו

 .רפס תיב תותכ רומגל ונייהד 7

 :ףסוי אביקע יר י"ע םלשורי ק"היעב םידיחיל תועמ שקאפד ק"חהמ חולשל ליגר 'יה וניבר

 ו
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 שקאפ תרוכזמ

 ולחמת ,דוע חולשל הרהמב הפצא ה"יא ,םירתכ האמ חלשא ,ט"כוש ה"ב

 אנ ,ל"ז ללה 'ר שודקה וניבר לש ונב ןתנוי דוד ה"ומל םירתכ העברא ןתיל

 ,םינינע המכל םימחר ךירצ ינא ,בוט לכו האופרל ידעב םיבהוא לכ וללפתת

 םילשוריב האבה הנשל

 .1 האל ןב רזעילא ןמסוז 'קה

 מ

 א'עי ה"ב ק"פל ג"מרת םישודק םלוכ 'פ 'א םוי י"הזעב

 ה"ה ,תופוצ םיתמרה ןמ ,תופי ושענש ןותיח לע ,אבט אלזמ ,אבב חתפמב

 ,םישרח םכח ,םישישי עזג ,םולהיו ריפס ךפונ ,םלועב םסרופמה ןואגה ברה

 תיז ,ןונשו ץורח גרומ ,תולעמב םימת ןתח ונבלו ,י"נ רפוס ןאמסוז ה"ומ ת"שקכ

 .םולש ול רשא לכו ותיבו :י*נ ביל ףסוי ה"ומ ת"*שכ ןנער

 ה"ועב יכ םאו רמואו רשבמ ושדק בתכמ דוה תולגנ תולגהב םויה דבכנ המ

 הלפאמ ינאיצויו ,הרהמ ילע םחרי 'ה ,תועובש הזיא הז תוטמה רדחב רוצע ינא

 וכרבלו ול תודוהל יננהו ,םישחמ ינאו םויה הרושב םוי יתרמא תאז לכב ,הרואל

 תוארל ת"ישה והרמשי ןכבו ,הרהמ שיח ,הרושבה רשבל ,הרקי ויניעב ישפנ רשא

 םינשו םימי ךרואל ,םימיה לכ תוצמו הרותב םיקסוע ,םינב ינבו םינב תחמשב

 םיולנה לכ םולשו ןתחה ונב םולשו ש"ד ח"מלמה שפנו ר"הנכ ,םימיענבו בוטב

 .? קאללאפ לגס ז"מגהב השמ

 תכרבב ומשב ךרבלו ,ומוקמב דומעל יחור הרמש י"נגה יבא ינודא תדוקפבו

 .בוט לזמ

 אמ

 ,להיו ריאי :ו"רנ רזעילא ו"המכ 'וכו לודגה ןואגה ברה פ"ניל ט"כו ט"זמ

 ! ע"ע םייח ותיב לכ םע

 אבי אב רשאכ ,י"נ 'גה ינפ לבקל אבל ףועל ףעומ הנויכ רבא יל ןתי ימ

 ינא דוע ר"הועב לבא ,האריו הרותה ןרק םירהל ול רחב 'ה רשא םוקמל הנרב

 ןוזח דוע ה"יא ,ינפ ראות הארי ויניעב םא רעצ ול ייהיו ,עסיל א"או ע"ל הלוח

 ר"גה לש ובתכממ) רגרבנייש שינאמ 'ר ,ץ"כ חנ 'ר ,יולב םרמע 'ר ,ץטינמעס השמ 'רל

 .(ףסוי אביקע יברל רפוס ביל ףסוי

 תורוש .תומוחה ירמוש ללוכ תלהנהל ו"ת םלשוריל וניבר כ"שמ םה וללה םיבתכמ ינש 1

 .םיפסכ חולשמל (גנוזייוונא) קתפה ןוילג לע ץרמנ רוציקב ובתכנ וללה

 לש ויחא קאללופ אדוהי דוד 'ר ח"הרה תב םע םיאנת תירבב זא אב ביל ףסוי וניבר 1

 .הכוראב (ז"פ) ןמקל אבומ ,ל"צז קאללופ השמ ר"גה

 ימדב ח"לחש (134 'ע ה"פ) ליעל רכזנ .לעהדרסמ קאללאפ ליקעז ר"גה לש ונב 'יה אוה 2

 .ט"מרת ןושח 'ד וימי

 .דאהינאב ק"קד תונברל ץיושנאהמ אבשכ ל"צז שטייד רזעילא יבר ןואגהל ט"זמ תכרב 1

 ת"ושו ח"ד הדשה ירפ ת"ושב השעמל הכלה תובושת בישמו םסרופמ לודג "יה

 .ז"ערת לולא ט"כ ח"לחש .הדשה תקלח
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 רפוס ןמסוז יבר

 עשעתשהל בורק ןכש יל 'יהיש ישפנ לגת דואמ המ .בל בוטבו החמשב אבל דעומל

 יתלבקש :ישילש קלח לע ול ןח תואושתו וירפסב קסוע ינא ,אתיירוא יעושעשב

 הנקז דע ,הצוח ויתונייעמ ץיפהל ליח תושעל ומע 'יהי ת"ישה הלפת ינאו .תעכ

 ת"ישמ םימחר ךירצה פ"נוא תריתעכ ,הבישו

 .5 רפוס האל ןב רזעילא ןאמסוז 'קה

 במ

 .קיפל ס"רת טבש 'ב בוט יכ םוי ה"ב

 .י"נ רזעילא ה"ומכ םירקיה וירוביחב םסרופמ ףירחה ןואגה ברה פ"ניל ט"כוש

 עודי ר"הועב םלוא ,ולכיה רקבל ףועל ףעומ הנויכ רבא יל ןתי ימ ,ט"השדחא

 ת"ישה .ס"נכהבל ךליל 'יפא א"אש ןירוסי לבוסו ,ע"ל ל"ר הלוח ינאש המכ הז ול

 .הרהמב ינאפרי

 ןיפד הזיא יל איבה ןאכב סיפדמש עידוהל רפוס טעב יתזחא םידי ןויפרב

 בותכא שלח ינאש םג ,שפנ גנועל יל 'יהו .ג"ה הפ תעכ סיפדמ רשא רוביחמ

 הכיתח לע דיעמ םא א"ע רבוסש ם"במרל 'ט תוא ב"ע ףדב השקה רשא רוציקב

 ותודע קזחתנ רבכש ןעי 'וכו תוקלמ בייח לכאי רחא םא כ"חאו ןמאנ בלח איהש

 םיסכנ לע ןמאנ 'יהי ול שיש םיסכנ לע ןמאנש ןויכ ירוכב הז רמאש באב םג כ"א

 בשיל שי השולקה יתעדל ,'וכו םעט בוטב קלחמ ג"הו ,יל המל ריכיו כ"חאל

 יכ רחא לכאי םא דיתע לע ןודל ונל ןיא זא אוה בלח רמאש דעב יכ ותישוק

 אוה רוכבש ןמאנ 'יהי רשאכ ףכית ןאכ לבא ,אוה בלח יכ לכאי אלש אוה ותודע

 דצמ תעכ קר דיתעל ןמאנ וניא ןכ לע םינש יפ שרוי 'יהי דיתעל םג 'יעדי זא

 הבר הבהאב םתוח ,השלוח בורמ יתרצקו ,וגימ

 .* ל"קצז רפוס פ"מ ו"מאאב ןאמסוז

 גמ

 רפס רבחמ לעב ושודקו לארשי ןואג ו"מדא דובכל הלס ט"כו ט"זמ י"העב

 יקבו ףירחה םימת ןתח יביבחו ידידי ונבלו 'וכו הנקמו רזעילא טוקלי

 ו"צי המרה ותחפשמ לכלו ו"צי ןימינב לאומש ו"מכ

 םהב יתעדונ הריתי הביח לש האירק דחוימ בתכמ םגו תספדנה גנודאלנייא

 ותלכ םִע י"נ ידידי גוויזש םימשל הלעי ןטק דימלתו טוידה תליפתו ,הדות ןתאו

 החלצהו הכרבלו דע ידע ןינבל וכזיו הפי הלעי 'יחת לדניירב 'מ 'ותבה העונצה

 תחמשו הנותחה םויל םארגעלעט חולשל רחמל דבכא נ"לבו .ןמא תונחלוש יתשלו

 'וכו ןתי ומעל זועו גוויזה ךרבל 'ה שישי ןכו ,םכבל

 .י רנייטש ןהכה סחניפ ןטק דימלת

 .ק"פל ח"נרת אשנ 'ג םוי א"עי קאלליא ק"ק הפ

 4ףסוי טקליו 3 .םיללכו תויגוס לע ,הדשה תואובת 2

 .(סרת שקאפ) ד"ח הדשה תואובת 4

 ירחא בשי ודועב ,וניבר לש םינושארה וידימלתמ "יה ל"צז רנייטש סחנפ יבר צ"הגה 1
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 שקאפ תרכומ

 דמ

 .גי*1 ףירחה ינב יבוהאל [ה*מרת] בוט יכ םוי ה"ב

 ןמז הלוח ינאש יל ןימאת םשל עסיל תושעל לכוא המו .ךבתכמ יתלבק תעכ

 ןיא םגו ,הרהמב ינאפרי 'ה תעכ אלו חספ םדוק אל יתייה אל אשיימב 'יפא ,ריבכ

 ךל בתכ שיאה הז פ"נממו ,אוה הרותה ןויזב יכ דעוה םדוק דחא םוי אובל ךרד הז

 לכלו תע לכל העשה קוחדל ןיא לבא ,ףכית תעסנ אל המל םגו םדוקמ בתכ אל המל

 ,בוט אל הקזח דיב השענש המ ,תעגונ תוכלמ ןיא ,הנרב ךל אבי אב 'המ םא ,ןמז

 ךל שי ןיידע תונברב ךתעד לבלבת לאו 'הב חטב ...יתישעש המ טרחתמ ינא

 םויבו .ק"לשעב שדיק לע לעבייהדלאג הרכמ ותשאש דע תונבר לביק אל ס*ח ,םחל

 בשיל קר תונבר לבקל יתעד לע הלע אל ינא םג ,לביק זאו ץינזערד תונבר אב 'א

 ...ק"הבהאב םתוח הרוא ןרקב ךנרק םורי 'הו 'המ לכהו םש יתבש רצ םחלב ,שקאפב

 המ

 [ה"מרת] ח"רע ה"ב

 הארו ךבתכמ יתלביקש ךעידוהל קר ל*ר ןירוסי לבוס םגו ןדרט ינא 'וכ ט"כוש

 יכ ,הלילב ןיצרבעדב אהתו 'ה םויב רקבב 'יהי הבוטל םשל ךתאיבש לדתשהל

 ןואגה ברה ןכו ,השעת ןכו ,םירהצה םדוק תעב אבל בוטש רפסב יתיאר

 תורושב רשבל לכונש הלס ט*כ ןתי 'ה .ןאדאל קופשופב הלילב 'יה ?י*נ ו"ורג

 ...א"בב החמשלו ןוששל 'יהי ישימחה םוצ ,בל ירבש המכ יל שי תעכ תובוט

 ומ

 .ע"ע םייח ךילא םיולנו ךתיב םע י"נ ג"הואמה ינב יבוהאל ט"חוכ ה"ב

 תוכירא םע תונבו םינב ךל ןתיו וניתולאשמ אלמי 'ה ,ךרבל םימידקמ םיזירז

 .ןמא םייח תונשו םימי

 םישוח יכ ןויעב דומלל א"א הרות לוטיב לע יל רצו הלוח דימת ר"הועב ינא

 .ןמא הבוט תנש ונילע שדחי 'ה ,םישולח

 ,זל תוא אצת א"שמדב ,ת"ישה יננחש אלפנ רבד ךל בותכא הנשה תישארל

 ייפ השמ ידי ,אלפו ךתיב דילי הרותמ היאר איבמ 5 'וכו קונית הכלה ארקי יכ ר"מ

 יתאבה רבכ ,ןוכנ רבד תובא תוכזב 'ה יננח .לוהמ 'יפא דלונש לכ עמשמ דילימ

 לבקתנ .ל"ז ש"ל ללה יבר ק"הגה לש ונתח ,םסרופמ קידצ 'יה .וימח תיבב ותנותח

 .(גערת ולסכ טי 'נ) ,קולליא ק"קב ברל םשמו שקאפ ק"קב ןיידל

 ייהש ןמזב ,וילא םידעוימ טנידמ םיבתכמה .ל"צז רפוס ביל ףסוי ר"גה וניבר ונב אוה

 םיבותכ םה םיבתכמה בור .עקשטערעדב תונברב שמשמ "'יהשכו וימח תיבב שופאלב רד

 .הזימרבו רוציקב תויולג לע

 .א"ערת זומת ח"ר 'נ ,ל"צז סקופ שרה השמ יבר םסרופמה ןואגה אוה

 דלונש קונית םימכח ונש ךכ ,ותוא לומל ךירצ אהיש והמ לוהמ דלונש קונית הכלה 33

 הרותה ןמ דמל התא ןינמו ,םהרבא לש ותירב ינפמ תירב םד ונממ ףיטהל ךירצ לוהמ

 .כ"פ ךפסכ תנקמו ךתיב דילי לומי לומה 'אנש
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 רפוס ןמסוז יבר

 הריתי הלרעה תירכהל שילחהל הלימ לע םעט שי יכ ,ארממו רנע לוכשאב פ*שמ

 ןיא תמאב לבא ,רנע תעדכ ת"ישמ הבהא תוא ם"במרמ םעט שיו ,לוכשא תעדכ

 אל לוהמ דלונש קונית הנהו .ארממכ ךניבו יניב יתירב תאז קר םעט םוש ונל

 רבכש ךירצ אל הבהא תוא דצמ םא םג ,שילחהל דצמ םעטה םא לומל ךירצ

 תירב םד ףיטהל ךירצ בישהו ,לומל ךירצ אהיש והמ לאש כ*ע ,הזה תוא ול שי

 יאדוב .לומל ךירצ ותיב דילי תירכנ החפש ןב הויצ 'ה היארו ,קח דצמ א"א לש

 קר .דבעב הבהא תוא דצמ אל ןכו ,החפש ןבב ונל המ יכ הואת דצמ םעט ןיא

 תירב םד ףיטהל ךירצ לוהמ דלונ םג ןכ לע ,לומל ךירצ לארשי תיבב לכש קח

 קודו

 ...'ה ימחרל הפצמה ךיבא ק"הותב וניניע ריאי 'ה

 זמ

 פ"כוי תרחמ ה"ב

 .'ת תקדצה ךתיב םע י"נ לודגה ברה ינב יבוהאל ט"כו ט"וימש

 יתחמש .ה*ב שורדל חכ ףעיל ןתונה .בוטב םישודק םימי ורבעש ובר 'ה ידסח

 גחב חמשת .סינגייצ ךל חלשש יל בתכ י"ג ב"פד ןואגה .'הל הדות ןת יחל הכ ךבתכמב

 חלשיש ןעיוול בותכא זא דומלל ךנוצרב תכסמ הזיא יל עידות .הדותבו הודחב

 ינפ לבקל +י"נגה ינתוחמל עסיתש יואר ס"ההב .ול םלשא ינאו תורמג הזיא ךל

 גאדת לא ,םחרי 'ה ,רסח רקיעו ךילא אבל הנוצרב ש"ד 'ת ךמא .ט"ויב ןואג

 אניעמ ונרמשי 'ה ,תונמלמ ובר תודרט יל שי יכ דימת ךל בתוכ ינא ןיא םא

 ...ונינרק םוריו אשיב

 ת"ישה עבעג .ןעקאב ןכוק גינאה הרות תחמש םףיוא רכיז טסריוו 'ת לכאר

 .בוט לכ םע רהאי סעסיז

 חמ

 .ראווראש הפ ח"רע ה"ב

 .י"נ לודגה ברה ינב יבוהא ךמע 'ה

 התלע תצקש 'ה ךורב הלודג הנכסב 'יה י"נ ךיחא יכ רעצ ימי ילע ורבע

 ינאש המ יתונוע לכ תרפכל ר"הי .יתיבל עסא ל*עבה 'א םויב ה"יאו הכורא

 .הבוטל לכהו רוקב בר ךרד עסיל ל"ר הלוח ינאו ,לבוס

 הפ יתרקח ןיגהונ המ קר ,קחצי תיבב ביטיה ראובמ ךלש תולאש לכ הנה

 דגנכ אלש קר בוחת וליפא לקהל םדיב הלבקש ןקזה ןיידבו החמומ טחושב

 השק ךילפעש תודואו .*לכה ףירטהל גהונ ינא שאלאהב ולבקש 'יהי ולו אכרסה

 .ם"וכעל םייחב ורכמיש םסרפל בוט 5 םיבקונמ םבור יכ םיפירטמ ב"פב ,רבדה

 .ל"צז ולאפיוא ק"קדבא םולב םרמע יבר ןואגה אוה 4

 .א"עקס הבושת יכרדו (אמ 'יס) ש"תפ ייעו ,(המ 'יס) ד"וי ס"חה כ"כ 5

 ש"נ ק"קבו ןאכ ןיגהונ ןכו ך"ילפעשה םיפירטמ םימה תופועבש ,בתכ (הנ "ס) ס*חה 6

 .לארשי תוליהק לכבו ןיימד פ"פבו
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 שקאפ תרכזומ

 הריבע ןינעב כ"שמ לבא ,ס"כ 'יע םינורחאל תנוויכ ונרבעי אמשב כ*שמ

 ןינעל קר ,התימ בייח ז"כב םימש םשל ןויכ דחפלצ םג ,דואמ ךילע אלפ המשל

 ,המשל הריבע ןעי ת*לדע ךירצ אל ךתרבס יפל ,בבלל עדוי 'ה םימשב שנוע

 דומלל לכונש רעצ לכמ ונרמשיו ונמעו ךמע 'יהי 'הו ןויעב דומל ,ריכזהלמ סה

 ...ק"הכרבב םתוח המשל הרות

 טמ

 .'ה יתיוק ךתעושיל רדסל ק"שע ה"ב

 תדע להקל ,החנאו דחפ סנו ,החלצהו הכרב ,םיכורב תונש ,םיכורא םייח

 .י"נ ג"הואמה ברה יבוהא ינב טרפבו ללכב ןורושי

 יתשח קר ,בתכיל חכ יל ןיא ,תועובש יתשכ יוד שרעב לטומ ר"הועב ינא

 ימי תעכ ,הז ןינעב םירפסה ובתכש המ םינוקית תושעל ךבתכמ לע בישהל

 ם"יבבוש ימיב עובש לכב םא בוט המ ,ונעתי םימעפ הזיא םא בוט ,ם"יבבוש

 םג תחא םעפ הנעתי ןוראב רפסה דימעמהו ,ולא םעפו ולא םעפ ,הרשע ונעתי

 י"ח ןתי ינע וליפא הלהקה ינבמ הקדצ תועמ ץבקל םג ,/זינשו ישימחו ינש

 םא רוקחל ךירצ םג ,א"ביר בתכ רשאכ ןוידפ תושעל י"אל חולשלו םיטושפ

 תעשב ץוחל ןיאצוי םישנא הברהו ,הרותה תאירק תעשב ןילוח תוחיש אטחה ןיא

 םא יכ ןאכ ומכ ןוראב (ךוותב לזרב הנק) ןיזייא רעווק ףכית תושעלו ,ת"הרק

 לכות ,* בטיה קדה רפסה היגהל בוט םג ,לופיש רשפא אל ןיזייא רעווק 'יהי

 ,תורקלו קיודמ שמוח ודיב 'יהיש דחא םע םוי לכ העש יצח דעומ חקיל התא

 'יהי הז ןפואב קר ,'ת 'י 'ש 'א 'ר 'ב ונייה תויתוא השש שי תישארב לשמל

 וקלחי םוי ותואב הנש לכב םא בוט המ ,ת"ס תביתכ ומכ הזב תמייקו בוטב הגומ

 בוט קר ,םכתיבב ברקי אל עגנו רעצ לכמ םכרמשיו םכתא ךרבי ת"ישה .הקדצ

 ת"שודה תריתעכ םימי ךרואל ךופדרי דסחו

 .רפוס פ"מר ו"מאאב ןאמסוז 'קה

 נ

 "חת לכאר ךתשא םע י"נ ברה ינב יבוהאל הקותמו הבוט הנש .ק"שע

 .םלוע דע םייח הנקז דע תונבו םינבב םכתא ךרבי 'ה

 ךיחא יכ הרות לוטיב יל שי ר"הועב .'ו 'יס א"בירל תורעהב אבומ ג"מרפ

 יתבתכ ינא ,זלעב שודקל בותכת בוט ילוא ,דואמ שולחו הזחב הלוח י"נ לאומש

 ,ב"הב ונעתי להקה לכש (בפר ד"וי) הכרב ירוישו (ו "יס ח"וא) שא ירמא 'ושת 'יִּע 7

 קר ונעתי אל להקה ראשו ב"הב הנעתי ודימ ת"סה לפנש ימש ועירכה םינורחאה לבא

 .(בנ 'יס ג*ח רזעלא תחנמ 'ושת) תחא םעפ

 .(זכ "ס) א"ח א"ביר 'ושת 8

 ,תונעתהל ךירצ לוספ ת"ס לפנב םגש הזמ חירכמו .םינורחא םשמ ל"נה א'חנמב כ"כ 9

 .ונעתי רשכ אצמנשכ כ"חאו םדוקמ והיגיש קוספל םינורחאהל ל"לוה כ"לאד
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 רפוס ןמסוז יבר

 םינואגה .ץחרמב ויאור לכ יניעב דואמ דואמ בושח 'יה יכ י"נ אנראמאק שודקל

 רמואיו רעצ לכ ונממ ריסי 'ה ,ולש תואיקבו תופירח לע םיאלפתמ ויה

 .יד יתורצל

 יזח רובעב םעטה םא ןנירמא אל תובורעתב ש"ח יכ יתרמא ם'במר בשיל

 .י9 תובודעתב ךייש םג לכאי אל דצמ לבא תובורעתב ךייש אל יפורטצאל

 ...רבשנ בלב בתוכה ,ק"הותב וניניע ריאיו החנאו ןוגי סנו החונמ ןתי 'ה

 אנ

 [המרת] טסעפ ,בוט יכ ה"ב

 י'1 לודגה ברה ינב יבוהאל ט"כוש

 לכמ קחרתי ברש הזה תעכ ללכה קר ,ךנינעב ץוחב ינאו ךבתכמ יתלבק

 ק"הות יכ תושעלו דומלל קר ,דצ םושמ תודגנתה ול 'יהי אלש ,ולאכ םינינע

 גאדת לא .יתיבל עסא ל"עבה עובשב ה*יאו ,םלועל ונובזעי אל 'הו ונל םייח ץע

 ...ע"בה הוצמ איגוס דומלל תודרט יל 'יהי יכ יבתכמ לע

 ם"יבבוש רהעמ טכינ רעייה לאז רע י"נ בר ןעד עטעיברעפ ךיא 'ת לכאר

 .ןעססע וצ טכינ ןהיא עבעג טסאפ רע זעוו ,ןעטסאפ

 בג

 [ומרת] הריש 'פ 'א םוי הי*ב

 ,ל"זגה ךנקז יבא תא דבכל תיכזש יתחמש .י"נ לודגה ברה ינב יבוהא ךמע 'ה

 ו ודגנכ ,םתכב יל תבתכש אתפסות ול יתיארה ותומ םדוק םש יתייה רשאכ

 יהיו םחרי 'ה יגר*הועב םש ורבג םיעשר םישדח יכ יל ןיא תושדח .וב חמשו

 לאו ךל רשבא רשבל יל 'יהי רשאכ .שפנ םירסומ םשד םיקידצ ,תונוע תרפכל

 ...הבוטל םימשה ןמ לכה יכ ללכ גאדת

 גנ

 .טיכוש 'ב םויל רוא ה"ב

 ,ובתכמ יתלבקש דע רעצ ימי יל ויה ,י"נ ידכנ םע דסח השע רשא 'הל הדוא

 רעצ לכמ ליצי ת"ישה ,ל"זגה ינתוח רבק לע יתחלש ןוידפו םילהת ונרמא

 הזיא דמלי אל אנו ,ה"ב אלפנ דלי אוה יכ םסרפלו רפסל בוט אל יכ אשיב אניעו

 ןיעכ הלוח כ"ג היהש *יכדרמ רואיב לש תודלותב יתיאר ,ןויעב ללכ םישדח

 'ב ךשמב דמל ך"נת קרו ודוד לש תונחב דמוע קר ללכ דמל אל םינש יתשו הז

 דמליו והקזחי ת"ישהו ,תודועס שלשב שרדי אלו םוי לכ לייטל ךלי םג ,םינש

 .כ'חא

 .הז שודיחב ךיראמ וניברש (ד"פ בס ללכ) רפוס טע ןייע 0

 .(וע 'יס) א"ח א"ביר 'ושתל ויתורעהב ל"נה ונבמ הז איבה וניבר 1

 .ב תוא ליעל אבומכ ,ל"צז וימח תריטפ ירחא ,שקאפב הליהקה בצמ לע ותנווכ 2

 .ב"פ ליעל הברה רכזנ ,טענב יכדרמ יבר 'קה ןואגה אוה *
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 שקאפ תרכזמ

 סיפדהל הצר אוה יל בתכ רגניזעלש ,תושעל המ תדכ הצע לואשל יתאב םויה

 תואצוה םלשלו םלוכ חקיל הצר שיש המו ,םיפלא 'ב םיקלח 'ג לכ שדחמ

 אלש שקיב ,סיפדהל תושר ול 'יהיש רובעב ןתיש המו ,ןובשח יפל יל 'יהש המ

 .הברה שקבא

 ,טפשמל ךלי ימ םיפלא םישימח ספדי םא יכ תושעל ךיאה יתעדי אל ינאו

 םיניינעב יקב ינא ןיא .סיפדהל תושר ול 'יהיש רובעב שקבא המכ יתעדי אל םגו

 גנוע יל שי תמאב ,ביטה ראב ךתעד יל בותכ ,ר"הועב דואמ שולח ישאר םגו

 ג"חו ר"ח הנקי ימ יכ ,םירבכעל הפ םיחנומש הממ םלוע הצקל קלחיו סיפדי םא

 אלו רבדה רקיע תאז יכ םיבר תוכז יל היהיו ,דחא יל ןיא רשא ב"ח אלב

 ... תועמה

 דנ

 .[זמרת] י"במל ל"ט ה"ב

 יחל הכ ,בוטב אציש ה"בש י"נ ןועמש 'ר ינבמ ג"ט יתלבק תעכ יכ ט"זמ

 םגו רעשל ןיא תודרט יכ בתוכ ינא ןיא םא גאדת לא .ע"ע ונמע 'יהי ת"ישה

 לבא הדמתהב םידמול םהו הבישי יל שי ה"ב .ע"ל ל"ר ןירוסי לעבו הלוח ינא

 ךתיב םע חמשתו גחה תכרבב םתוח ,ת"ישה ינפל ןוצרל 'יהי ,טעמ קר ינא

 ...ךדעב דימת ריתעמה ךיבא תריתעכ םיולנה לכו

 הנ

 .'וכו רדא סנכנשמ [טמרת] ה"ב

 םג ,ךלש המיתח ןתת אל המל ,ךבתכמ יתלבקו ילש לטרק תלבק ס"לב

 תצעב וכליש יתרמא הפיסאב ץיקב םג .םחרי ילוא רוזעי 'ה ,יתחלש רבכ ינא

 ונלו ,'יהי בוט הז ךרד וכלי םיברש ןויכ לבא ,שפנ תריסמב ל"ז שודקה יחא

 תוחנמ 'סות 'יע תוצמ לע מ"א ג"הבש לע םיקסוע ונא .םימשבש וניבא לע ןעשהל

 ,1* המודכו רמוע תריצקל ךופשל ןיב קליח המ טשפ ןיבהל לכות ילוא ב"ע ד"ס ףד

 לודג ,האופר הרהמב חלשי 'ה ,ראווראשב ןועמש ןיידע ,ק"הותב וניניע ריאי יה
 ...םחרי 'ה ירעצ

 ונ

 .םכרבי 'ה ךתיב םע י"נ ג"הואמה ברה ינב יבוהאל החמשו הרוא

 תוכזל ןח ךל ןתי ת*ישה הליפת ינאו ,סיפדמל תחלשש םיסרטנוקב יתחמש

 ספדיל כ"ג יתלחתה ינאו ,רמגומה לע ךרבתו הצוח ךיתוניעמ איצוהל םיבר

 .םיבר תוכזל ינצמאיו ינקזחי ת"ישה

 ואיבה (וט 'יס) ןימינב תלחנ 'ושתו (הכ 'יס) ח"וא י"כרב 'יעו ,םש מ"שה הזב דמע רבכ 3

 .(ה"פ טכ ללכ) רפוס טעב וניבר
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 קזייא 'ר דיגנה יתורחב ימיב יתרכזנ ,ךיניע התאר רקי יכ הלאשה תודואו

 דרהנאב ןמלז ה*ומ ןואגל לאש ,סעלבא קזייא 'ר דיגנה םע ךדשל הצר רעגנילק

 יאדוב .סלעבאכ םירענה ךות 'ה ארי אצמנ אלש ןעי דיפקי אלש םיכסהו ל"קצז

 המותי שייבל אלש דומעי דיסח י"ר לארשי ןבר תוכזו קיזי אל רוחבה לצא םג

 ,ךמע םיכסמ :+י"נ פ"צר ק"קד בר שודקה ןואגה םא קר לבא ,הפי גוויז 'יהיו

 וקלתסנש םילודג לע דפסה תושעל רדא 'ז םויב ה"יא יתעדב .יוהל אבט אוה אבט

 לכות םא בוט המ ,דואמ שולח ינא יכ חכ יל 'יהיש יל דומעי םתוכז ר"הועב

 ,ל"ז םישודקה יתובא תוכזב הבוטל רוזעי ת"ישה ,י"נ ברה ךיחא םע ביטהל

 ...םירופ תחמש תשירד םע הבהאב םתוח

 זג

 קיפל ןשש י"במל ג*י ק"שע ה"ב

 .םכרבי 'ה ךתיב לכ םע י*נ ג"הואמה ברה ינב יבוהאל ט"כוש

 שיש תוארמ יתלהבנו ךבתכמ יתלבק תעכ ,יבתכמ תלבק ס"לב !טיהשדחא

 הוקמ השענש יתעמש אל םלועמ ,ריכזהלמ סה ,עפמולפ י"ע הוקמ תושעל תועיד

 שא ירמא ןואג םיכסה אלו ןכ תושעל עפאפ ריעב ןואג בר הצר א"פ קר ,וזכ

 הוקמה לפנש הביס י"ע השענ אלש יתעמשו 3:ש"ע הבושתה ספדנ רשאכ לי'ז

 םירבוחמ תורוניצה םימשג י"ע הוקמ השענש תולהקבו .ןכ םימש ןמ הארנו

 השענ םעפ ,וזכ הוקמב שי בל ירבש המכו .ו"ח םיבואש י"ע אל לבא תוגגב

 לוכיו ,ןיעמ קר בוט כ"ע ,םשג אביש דע םישדח המכ ןיתמהל ךירצו ןילחוז

 טעמ 'יהי רשאכ הטמל דחא ןעדאב 'ב תושעל ררועאו ,רדוהמו האנ תושעל

 .םימ הברה 'יהי םא הזמ הלעמל תצק דחאו ,ןיעמב םימ

 ש"*דו הכרבו הבהאב םתוח ,א"בב לארשי תיב לכ רהטיו עייסי ת"ישהו

 ...להקה לכל

 חנ

 [בנרת] ךל חלש ק"שע ה"ב

 תעכ ינאו ,דימת בותכל יאנפ ןיא יכ גאדת אלש יתבתכ פ"כ 'וכו ט"כוש

 ךלתו ,'ה תרותב ץמאו קזח קר הגאד ךל 'יהי אלו דאבסלראקל עסיל יתעדב

 הלוחב לופיל יתארי ר*הועב ,םדאל בוט הכילה םגו ריוא ףואשל םוי לכ לייטל

 ,םיאפורה ורמא ךכ לייטל יתכלה אלו תיבב דימת יתבש יכ ,םחרי 'ה ...ל"ר ןבא

 ט"כ ןתי 'ה ,םיאפור תצע עומשל ךירצ ז"כב םרוג אטחה יאדובו

 .פ"מאאב ןמסוז 'קה

 .ח"נרת ק*הוי ברע 'נ ,ל"צז טרעפצרמ אקצריה יבר ק*"הגה אוה 4

 .ד"צק 'יס ד"וי קיש ם"רהמ ,ג"מ "ס םייח ירבד 'ושתב דוע ןייעו .(ופ ייס) ד"וי קלח 5
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 שקאפ תרכזמ

 טנ

 [דאבסלראק בנרת] ה*ב

 .י5 י"1 ינתוחמל ט"כוש .בא םחנמ ח"רע

 רתיב ינדבכ ה"ב ,הפמ עסנ רבכ ייינראמק שודקה ,םינדעמ לע הדות ןתא

 יראשל םייריש הזמ קלח כ"חאו תותשל הליחת יל ןתנ וסוכמ ,אילפהל דע תאש

 .יחל הכ תובא תוכזב לכה המודכו םינבר

 רחתת לא לבא ךריעב השענש םשה שדיקב יתחמש ,י"נ ברה ינב יבוהאל

 רמא אפור ,הכורא התלע אל ר"הועב ןיידע יכ רשבל יל ןיא תושדח .םיערמב

 ,טסעפב וא ב"פב ומחנ תבש תויהל יתעדב לבא תועובש המכ הפ תויהל ךרצאש

 ינדבכ 1%י"נ קסמאדער שודקה ,דנאלסורמ םילודג המכ הפ .הרהמב ינאפרי 'ה

 םידיגנו ח*ת לכ יניעב ןח ואצמ יכ רוכמל לכוא םירפס תואמ המכ .ינרקבל אב

 ק"הלס ט"כ ןתי 'ה ,רוזנעצמ ןוישר 'יהי םא קר

 .פ"מאאב ןמסוז

 נ [ט"נרת] םיטפשמ ק"שע ה"ב

 דינעל רחא ךל שי םא ,[ל"ר לבא] עקות לעב תודוא ךבתכמ יתלבק 'וכו ט"כוש

 ר"א איבמ [ד"קס] א"פקת ש"החמו ונייחהש ךרבמ זא יכ ,עקתי אל בשוימ תעיקת

 ףסומב לבא ,?ש"ע ונייחהש תכרב רובעב לבא קלדי אל הנושאר הכונח ליל

 .עוקתל לכוי

 ,* החמשו ןושש תדועס תושעל הוצמ הזש םלועמ יתיאר אל תיב ךוניח ןינעב

 קרפ םימי 'ג םש ודמלי םידמולו םירוחבו התא ,הרותב 'יהי ךוניח ד"נעל כ'ע

 .םיערמ תדועס השעי שדוח ב"י רחאלו ,הקדצ קלחיו םיתבה תקזח

 םישמשמש םיגהנמ שיו .א"צש ע"שב לכה ראובמ הנותחב םיליבא ןינעב

 .ע"ש אלא ונל ןיא לבא הנותחב םיבורקה

 ...שאלסדאבאסלו לילגל עסיל רשפא יא ל"ר םירוסי לבוס שולחו הלוח ינא

 .(ז"פ) ןמקל האר ,ביל ףסוי ר"גה לש וימח ,שופאלמ קאללאפ אדוי דוד 'ר ח"הרה אוה 6

 לע רזעילא קשמד לעב ,אנרמאקמ ק*"הרה ןב ל"צז ןירפס יבצ רזעילא יבר ר"ומדאה אוה זז

 .ח"נרת רייא ד"כ '1 .ק"הוז

 .ב"נרת לולא ג"י 'נ .ל"צז םהרבאל דסח לעב ץיבוניבר רכששי םהרבא יבר ר"ומדאה אוה 8

 .גנירעמעי ק"קד בר זא 'יהש ל"צז רפוס אדוהי ר"גה ונבל 1

 םושמ רחא םדא קילדמ הכונח ברע ללפתמ לבא םא ,כ"ג בתכ (ד"מקס אערת) ב"מה 2

 סר כ"כו ,ונייחהש ךרבל לוכי ותיבב לבא ,רובצל אוה החמש תעד רכנימד ,ונייחהש

 .רפוש תעיקת לע ונייחהש ךרבל ול ןיאד ןידה אוה כ"א ,ב"צרת

 (ע ייס) י"וח 'ושתמו ,ל"וחב אלו הוצמ תדועס ארקנ י"אב אקודד בתכ (דע ייס) עבש ראב 3

 השענ ןכ י"עו וב ןישרודש אל םא הוצמ תדועס הוהד רורב אל י"אב 'יפאד חכומ

 .(ומר 'יס םש) םהרבא די תהגה ייעו ,(ו"טקס זיר דייוי תייפב ד"וה) הוצמ תדועס
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 רפוס ןמסוז יבר

 אס

 : [טנרת] ה*ב

 .ט"ויב יתשרד אל ,שולחו הלוח ינא ר"הועב יכ יל ןיא תושדח 'וכו ט*כוש

 הל 'יהיש דע םשל ךמא םע עסית התא םג ןאשטיפל ךריעמ ועסיש תעב ילוא

 ...םישנה םע אינסכא

 הבושת לעב אוהו ם"ירה ןואגמ דכנ חלג 'יהש רמאש עובצ הפ 'יה ט*ויב

 םסרפל המודכו תוברק תושעל אלש וב ורהזה ל"ר רנאיסימ אוה יכ רקש לבא

 .יאשחב

 םיאלפנ "י"ג רזעילא יכדרמ 'רמו :י"נ לטפעש 'רמ םיבתכמ 'ב יתחלש

 לפלפתו םהב חמשתו ךל חלשיש י"ג עקשטערעד בר ךיחאמ שקבתו ,.לופלפב

 ק"הלס ט"כ ןתי 'ה ,םהל בישהל חכ יל ןיא יכ םהמע

 .פ"מאאב ןאמסוז

 בס

 .י"נ םימת ןתח ףירחה א"ב יביבחל ה"ב

 הנהו .םינינע לכב הלעמ הלעמ הלע ,גוויזה ךרבי ת"ישה יתכרב אנ חק

 םירוחב לכל הויצ ס"ח רשא ןויצל ןושאר ,גוויזה ןינעב תולוגס הזיא הלגא

 יכ ש"ע השודקה רעשב המכח תישארב ספדנו ,גוויזה לע ן"במר תרגיא דומלל

 לגרב ךרדיל הפוח תעשב ,הלעבל ענכנ 'יהת השאש האלפנ הלוגס .אוה אלפנ

 רתומש תעב הילע ןימי די םושל ,דוחיה תעשב הפוח רחאל םג ,: הלגר לע ןימי

 הלוגס .הב הקזח תושעל ידכ ךל ןתתש רבד הזיא הל תווצל ,ואל םאו ,עוגנל

 ,ו הלש עבצא ,ה ךלש תועבצא 'ה ,י ןווכת תעבטה ,ךכ ה"ב םש ןיווכל האלפנ

 .דואמ בוט יכ חכשת לאו ?,ה הלש תועבצאה

 ץצולתת אלו ,הענכה ךל 'יהיש רסומ רפס םוי לכו ,הדמתהב דומלת ללכו

 בתכ ן"במר יכ ,תומילשה ךרד הז ןיא םגו םיאנוש םרוג תאז יכ ,םדא םוש לע

 ,ונממ רתוי הלעמ ול שיש האור 'יה אצמש םדא לכב ,רודיסב ספדנה תרגיאב

 תריתעכ ךמע יה 'ייהיו ,קדצ יונעו תמא רבד לע בכרו חלצ ,כ"וכ תחא לע ונא

 ק"הבר הבהאב םתוחה ךדוד

 .פ"מאאב ןאמסוז

 .אטנעזב ותנותח ירחא זא רג 'יהש ל"צז רפוס ןימינב לאומש יבר ןואגה ונבל 1

 .ינאמישד בר ל"צז סייו לטפעש יתבש יבר 'ה שודק ע"סיצ םסרופמה ףירחה ןואגה 2

 .דישת ןושחרמ 'ג ינ

 צ"הגה ןתח ,שקאפ דילי ,ל"צז רבורגנרהע רזעילא יכדרמ יבר םסרופמה ףירחה ןואגה 3

 .בונארוב ברל רחבנ כ*חאו ,אפאפבו רגנמנייטשב ןייד 'יה .קאליאמ רנייטש סחנפ 'ר

 .בלשת ולסכ ג"י 'נ .ס"שה תויגוס לע ףסוי תלחנ ס"מעב

 .םהרבאל דסח ק"הפס םשמ המלש תורמא 'סב אבומ ןכ 1

 .ד"יפ םדא תוגהנה ,(תויתואה רעש) 'קה ה"לש 2
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 שקאפ תרכזמ

 גס

 .ק"פל ח"נרת תישארב 'ה םוי ,ה"ב

 .א"עי ןאיטשיפ ק"ק ןורושי להק םילשוריו ןויצ םע םילפכב המחנ

 דחא תומה רמ חקל יכ יתרבשה רשא לודגה רבש לע םימ הדרי יניע יניע

 רשא ינממ ץוח שוחי ימ ,רגנוא ףסוי שודקה ןואגה םכבר ידימלתמ דחוימה

 ,שדוקב ויתוכילה יתיארו יתיבב 'יהש םינש הזיא ןבכ יל 'יהו יכרב לע לדגתנ

 ,הבזכנ אל יתוקתו אברבר ןליאל 'יהיש יתרמא םימיל ריעצ דוע 'יה רשאכ

 םתיכזש יבוהא םכירשא ,הנידמה לכב ומש קרות ןמשכ דואמ דע ךלהו לדג יכ

 םירבד יכ ,םכיערזו םכיפמ ףוסי אל ורכזו םינשה לכ הזכ גיהנמ םכל 'יהש

 ונלו םכל דומעי ותוכז ,םכבבלב שדוק ירפ ושע רוהט ומוקמ רוקממ םיאצויה

 עמדב בתוכה לארשי תיב לכ םחני 'הו

 .' רפוס פ"מאאלב ןמסוז 'קה

 דס

 .ק"פל ז"נרת חלשב 'א ה"ב

 .: מ"דפפב ד"בא 'יחיש רעיירב ןמלז המלש ר"הומ םסרופמה לודגה ןואגהל

 טושפ גהנמ א"מר בתכ א"ת 'יס ד"ויב ,?ח"רעב דיפסהל רתומ םא ןינעב

 םירמוא ןיא ןכל ןונחת םהב םירמוא ןיאש םימיה לכב ןידה קודצ רמול אלש

 רחא 'יפא םירמוא הכונח ברעבו ח"רעבש פ"עא ך"שה 'כו ,ש"עב תוצח רחא

 םירמואש ןויכ ח"רעב דיפסהל רתומש עמשמ כ"א ,'וכו ש"עכ יפידע אל תוצח

 ח"רעב ףא הלודג החנמ ןמז רחאד ש"ע איבמ ט"כת 'יס בקעי קח .ןידה קודצ

 פ"כוי ןירוקש תוחילס כ"ג םירמואש יפל םירמוא גארפב לבא .םירמוא ןיא

 .ש"ע ןטק

 ארטיינד ברה רגנוא יולה דוד לאומש יבר ע"סיצ ןואגהל ,ת"הע אשד תואנ 'ס תמדקה 1

 .וניברל ןמאנ דימלת ,ל"צז ןאיטשיפד ברה ףסוי ר"גה ןב ,ל"קוצז

 טרופקנרפב םיארי תדעד בר כ"חאו (ןירגנוא) אפאפב בר םדוקמ "יה ריירב המלש ר"גה 1

 .ל"צז שריה ר"ש יבר צ"הגה לש ונתח זנכשאב םידרחה ברקב היחה חור 'יה אוה .מ"ע

 .ו"פרת א"'נמ 'ו ינ

 םדוק ח"רעב תוחילס רמול גהנמה בוטש ז"ית 'יס ח"ר 'ה א"גמב יתיאר :לאושה ירבדמ 2

 א"'גמ 'יעו) ש"החמו בטיה ראבבו ש"ע ח"ר לה הלעמלו החנמה ןמ יכ החנמ תלפת

 תומוקמה לכב טעמכ יכ תדסונ ונלש גהנמה ינדא המ לע תמאב יתהמתו ,(ו"קס טעקת

 תולפתה לכב רדסה אוה ןכו החנמ תלפת רחא ק"כוי לש תוחילס םירמוא ב*פב םג יתייה רשא

 םא ,תעכ ססהמ יבלו ,הזב ריעהש ימ יתיאר אלו ,ל"נה א"גמה תעד דגנ הזו יתיאר רשא

 ומצע ח*רב 'יפא דיפסהל רתומ םהינפב רשא רודה ילודגל דפסה לע 'יאר הזמ ןיאש םנמא

 ןמזב הבושתל תובבלה ררועל םהינפב אלש 'יפא רתומ יאדוב הליל םדוק ח"רעב םאו

 י"ַן ג"רדה םא יבל חמשי דואמו ,פ"כהוי לילב דיפסהל םג תולהקב ןיגהונש עדתו ,הרפכ

 .יתקיפס ריתהל המ רבד הזב עמש םא וא ,רוהטה וחור לע הלועה ןוכנ רבד הזב יל דיגי
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 רפוס ןמסוז יבר

 קודצ םירמוא ןיאשכ עמשמד ג"ת ד*ויב 'יע ,בתכ ח"קס ז"מקת 'יסב א"גמ

 כ"או ,וחבש ריכזמשכ דפסה ליגרמ ימנ אהד תמ לש וחבש םירמוא ןיא ןידה

 א'אש ןיגהונ פ"פב ,כ"ת 'יס ר"אב יתאצמו .ש"ע וינפב םכחל אלא שורדל רוסא

 רמאל גהנמה ס"לב אפאפ ריעב ,וידחי וקדצ םהינש כ"א ,תוצח רחא ח"רעב 'יפא

 ריפש %רמאל אלש גהנמש וריעב לבא ,דיפסהל כ"ג רתומ כ"א ח"רעב ה"צ

 .י"נגהל לאושה השקה

 תעבו .רמועב ג"ל ברעב םש בותכו ,ז"בשמב כ*"ת 'יסב ג"מפב ןייעל לחמי

 ,רמועב ב*ל םויב יל"ז טאמראיד ק"הגה תא ל"ז ד"טמ ק"קד צ"הגה דיפסהש

 .ל"נה ג"מרפ 'ד לע ךמס המודמכ

 הס

 ה"ב

 האילמ ריע 'ה להק ,הלהקב ססונתמ רקי ןבא ,הלהתלו םשל דמוע עשוהי

 יכרב לע לדגתנ וירוענמ ,םינקיר םג ןומרכ תוצמ םיאלמ ,םינובנו םימכח

 רה לע ולדגב ףייו ,ול"צז וניקז יבא שודקו רוהט ומוקמ רוקמ ,האריו הרות

 דומעל 'ה תומחלמ םחלל ודיב תויפיפ ברח םע הרותל םיתע עובקל תולעמה

 יליתשכ ויאצאצ הכוז ןנבר ריקומ ,ובל ירעש לע יקפוד לכל ,החוורל חותפ ותיב ,ץרפב

 ומש תראפת תרטעב ורטעל יואר ול הלא רשא שיאל ,המה 'ה יכורב ערז םיתיז

 .?י"נ עשוהי 'ר ברה ונירומ םשב השודקבש רבד לכל ארקהל ול האנה

 תחלצהב תוארלו לארשיב ליח תושעל ויתונשו וימי ךיראי 'ה ,הליפת ינאו

 .א"בב ,חישמ תאיבב תוארלו ,חילצי הנפי רשא לכב ,ויצלח יאצוי לכ

 ק"פל זלמרת תוכוס גח ברע א"עי שקאפ הפ

 .רפוס פ"מ מ"אאב ןאמסוז 'קה (םתוחה םוקמ)

 וס

 .ק"פל ה*נרת האר 'סל 'ד םוי ת"יהזעב

 ,לודגמו זועמ ,לודגה ןואגה ברה ה"ה ,ישפנ דידי יבוהאל בר עשיו םולש

 י"'נ רפוס ןמסוז ה"ומ ת"שקכ ,םלוע דוסי קידצ ,רודה תפומ ,יקבו ףירחה

 .א"עי שקאפב םיאריה להקד בר ,ריהבה רואכ

 אולמב לבא רמאש א"בשרהש ראבמ ד"כ 'יסב ש"בתה ...ט"השד רחא

 'ב אולמה םשש יריימד ,הרשכ 'ינשהו הלוספ הנושארה טחש םא ןיראווצ 'ב

 א"א א"דפפב. ונושל תא קיתעמ א"אב כ"ת 'יס ג"מרפה לבא "פ"פ; בותכ ר"אב הנה 33

 עו (ל"נה בקעי קח 'ד ךופיה הזו ,םירמוא ןיא גארפבש ,םש דועו) .*תוצח רחא ה"רע

 .(ג"ס זמקת "יס) הכלה רואיב

 יבר תא דיפסהש ,ל"צז רפוס ןתח לעב דלפנרהע לאומש יבר אוה ףרודסרטמד צ*הגה 4

 .ח"לרת חספ גח ורסא ח"לחשש ל"צז דוד ןרוג לעב שטייד דוד ןרהא

 .ה"*פ ףוס ליעל האר ,שקאפ ק"קב ןייד ל"צז טעניב לדנעמ יבר צ"הגה 1

 אדוהי יכדרמ ר*רה לש ויבא ,שקאפב םיתב ילעב יבושחמ 'יה ל*ז לצרעה עשוהי ר"רה 2

 .ו*ת םילשורי ק"היעמ לצרה
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 דפוס ןמסוז יבר

 האבוהב וא הכלוהב א"בשרהל הטיחש רשכה רועישו ,םיטחשנה 'בה לע םיראווצ

 ןויכ יל השקו .א"קס ז"טב ד"כ 'יסב ג"מרפה 'כש 'בה הניחבה יפכ יוה דוחל

 ש"ארה ירבדב י"בה לש ורואיב יפכ ש"ארה לע קלוח א"בשרה כ"ע אוה ןכד

 ראוצל ץוח םאיצוהלו הז ראוצ דצמ ריבעהל םיראווצ 'ב אולמה ךירצד ,ליז

 אנידל 'ינימ אקפנ שיש ןויכו ,י"בה 'כ יכהד םש ש"בתה םג בתכש ומכו ,ירמגל

 א"בשרה ירבדב רחא 'יפ שי יל ,א"בשרה 'יפ םג איבהל י"בהלו רוטהל ול 'יה

 .ךיראהל ןיאו .,ש"ארה לע ללכ קלוח וניאש

 ותרותל 'ה והקזחיו והצמאי ,ויחי םירקיה ותיב ינב לכלו םולש הזב 'יהו

 םתוחה ,ושפנכ ובהוא תריתעכ דימת םלוא אירב 'יהיו ,םימיה לכ ותדובעלו

 תוכרב ימתוח לכב

 .: סעלעבא הנוי 'קה

 יבוהא יערו, (ד"פ חכ ללכ) רפוס טעב וריכזמ וניבר .טסעפ ריעב םסרופמ דיגנו ח"ת

 (ג"פ בל ללכ) םש ,"..השקה י"נ סעלעבא הנוי ה"ומ ףירחה דיגנה ינברה

 הו ו ו ב

 ]1851 ו

 0 יז 7

 תש[ | ויוה

 ו יו וו ו-0

 אנ 0004 9 א4841 450468, 1.

 שאלאהב רפס תיב דימלתל ,תד ידומילל תירגנוה הדועת לע וניבר לש ודי תמיתח
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 וינב

 דלונ .ל"צז רפוס לשיפ הנוכמה םירפא יכדרמ לארשי יבר רוכבה (א

 וניבר ונקז תיבב הברה לדגתנ דליה .וימח תיבב םש וניבר בשוי ותויהב ,שקאפב

 לצא ב"פב דמל ,שאלאהב ויבא תבישיב דמלש הממ ?ץוחו ,ל"צז רגנוא לאוי

 ריבכ קידצו לודג ח"ת תב אשנ םירשע ןבכ .ל"צז רפוס טבשה ונבו רפוס בתכה

 ,ל"צז שולקימנסיסארגד ברה רעטטאר שרה קציא 'ר ברה תב לריצ תינברה

 להקה ושקביו ונתוח קלתסנ רשאכו ,הרותה תולעמב הלעו םינש הזיא םש בשיו

 ודרפיו ,ןסקאדאטרא םש םהילע לבקל וצר אל יכ ןאמיו ,תונברה רתכב ורטעל

 .ברל םהל 'יהו הלוגס ידיחי הזיא םש

 אביר ןואגה ונקז ואב ודובכל ,רווראש ק"קד תונברל רחבנ ה"מרת תנשב

 יתפשב ןנוחמ 'יה יכ ,תואלפנב דמעמ ותואב שרדו ,הביבסה ינברו ל'צז ויבאו

 םילעפ השעו ץבירו ץביק ,לודג דובכב םש בשי .תוילגרמ קיפמ הפ תוננר

 ימי וכרא אל םנמא .ומענ יכ ויתורבדמ עומשל ואב תולילגמ םגו ,האריו הרותל

 ולסכ 'ג דע ,םינש המכ םיארונ םירוסי לבסו (ע*ל) השק הלחמב הלחנש ותולש

 .םילודג המכמו ג ל*צז ויבאמ לודג דפסהב דפסנו ,הרהטב ותמשנ האצי ג"נרת

 טוקיל .תישארב ס"ע "םירפא ןורכז, רפס ורכזל סיפדה ל"צז וניבר ויבא

 הרותה ישרפממו ,ךרבאה ונב הכרב וירחא ריאשה רשא םישודיחמ האנ

 ."םירפא ןורכז, רפס שירב ספדנ 1

 פ"כ רמא ותוקלתסה םדוק םימי הזיא ל"ז צ"הגה ו"מאא יכ 'ת תקדצה ימא יל הרפס,

 אדבועב ,יחיו 'פ ק"הוזב ראובמ ןכש יתאצמ .ןולחה ןיב תדמוע ה"ע ומא תא האורש

 םע ןילזאו 'ימע ןמת ןיחכתשמ יובורקו יובא אמלעמ קלתסא שנ רבד התעשב ,קחצי 'רד

 .(ל"צז רפוס םחנמ יבר הנב לש ק"יתכמ) "יירתאב ירשתד רתא דע 'יתמשנ

 : ותאווצב םינורחאה וירבדמ םיעטק

 ,יתונש הברי 'ה ,דחאו םישלש ןב ינא ,םלוע ןורכזל םכל תאז בתוכ ינאש הזה םוי ...

 כ"וי יאצומב ת"*מרה תנש הרבעה הנשב יכ ,'ה די יב העגנ ח"כ ןב ללכל יתאבש םוימו

 םויהש דע ילוח יב הרבג טאל טאל זאמו טייקירעזייה יתשגרה נ"כהיבמ יתאצי רשאכ

 אל הנהו .ע"ל םישולח ירבא לכו יוד יבלו הזחב ,ראווצב הלוח ינא םכל תאז בתוכ ינאש

 תוליעה תליע לודגה ומש דובכל יפוגו ישפנ רסומ ינאו ,דחוימה תעה אב אל םא יתעדי

 שפנ יתמשנ קבדמ ינאו ,הבר הבהאב התוא לבקא ינא ילע רזוגש המ לכו ,ןוילעה ליצאמ

 דוסב הלגנ אלו םלענה ד"וי לש וצוק דוסבו ארקנ וניאו בתכנה ה"ב ה"יוה םשב תילארשי

 םימלשו םיארי 'ה יכורב קדצ עטמ שדוק ערז יל ייהיש יתמגמ לכ קרו .'וכו ינארי אל יכ

 ובל ןיוכיש קר טיעממה דחאו הברמה דחא הנועו תע לכב הרות יקסוע םימתבו תמאב

 ,ה תארי המכח תישאר ,םדא לכמ םכחה בתוכש ומכ 'ה תארי רקיעו ,םימשבש ויבאל

 עדוי אל יכ שפנה תריסמב דומעל לארשי ינבמ דחאו דחא לכ ךירצש הזה ןמזב רתויבו

 דומעכ דומעל א"וא לכ ךירצו ,אילג אל יימופל אבל רשא אחישמד תבקיעב םוי דלוי המ

 ךופהל םיצורה י"נב וניחאמ אבאסמד ארטסמ ררוצה רצה אובי ןפ תדה יסרהמ דגנ לזרב

 םישודק ערז םתאש ,ינב םכתא ררועמ ינא הז לעו ,רמל קותמ םיכפוהו םרמאמ יפל הרותה

 ונל וגיהנהש םישודקה םיגהנמהו היטרפבו היללכב יניסב ונל הרוסמה הרותה ובזעת אל

- 126 - 



 ףפוס ןמסוז יבר

 ובא ימיב םירהצב שמשה אבו, :וניבר בתוכ רפסה תמדקהב .?םימסרופמה

 טכי ןב םירפא יכדרמ לארשי ירוכב ינב רחש ןב ללה לפנ ותעב שידג תולעכ

 ינרק חבשב זוחאל יתא יחכ ןיאו וקתנ יתומז הלבוח יחור ,ל"צז רבחמה ברה הע

 לודג וילע לודג ךרע יכ ועדי ויעדוי לכ אלהו ,ול יואר 'יה רשאכ ל"צז ינב דוה

 וילע ורמא רודה יקידצו .תומורת תודמבו תובגשנ תולעמב תוקדצבו הרותב

 *...הרוצ ישנאמ אוהש

 רפוס בקעי םהרבא 'ר 'ופמה צ"הגה :תחא תבו םינב העברא הכרב וירחא חינה

 -שוראמ ק"קד בר רפוס םחנמ 'ר םסרופמה צ"הגה ,ל"צז הטעט ק"קד בר

 שדוחב ופסנ ,ל"צז אטנעזמ ןיילק ןמחנ ר"רה תשא לטאמ תרמ ,ל"צז להרשאוו

 ןויס חי 'נ) ל"צז אלעסויארטפמ רפוס םייח לאוי 'ר ינברה .ד"יה ,ד*שת ןויס

 ,קירבאפ רוושמעט ק"קד ברה ,ל"צז רפוס יבצ קחצי 'ר םסרופמה צ"הגה .(וערת

 .* ו"ת םלשורי ק"היעפ ו"כשת רדא ו"כ ח"לחש ,רפוסה רפסמ ת"וש ח"מעב

 דבלב תאזל אלו ,ןעלושרהאקב ו"ח ךליל רומג רוסיאב םכל רסוא ינאו ,ע"יז םינומדקה

 ינדא לע םידסוימה תוליהקל ו"ח רבחתהל וא הלעמל דמוע המיבה רשא נ"כהיבל וליפא אלא

 ,םוקמה בוזעל בוט רתוי תאז ןויסנב דומעל רשפא יא םאו -- ססערגנאק תסרוקיפאה

 .םלש בבלבו תמאב וב םיחטוב םתא םא ,םכתא כ"ג סנרפי אוה המדאה תחת שמרה סנרפמהו

 לטיישב וליפא אלא יתיבב תאז 'יהי אל ,שאר עורפב ךליל ו*ח יתונב םג תוברל תאזו

 םינבב םכתא ךרבי 'ה םאו .םדקמ תוהמאו ונמא גהנתה רשאכ תועינצב אלא ,יל אחינ אל

 .רתויב תמייקתמ איה םאהמ דמול קוניתה רשא האריה יכ האריהו הרותה יכרב לע םלדגל

 ,םימיל ריעצ 'יהש דועב םכיבאל 'יה שפנה תריסמ הברה ,'יחיש םידמחנה יתונבו ינב

 ,יל ולכי אל ל"תו םידרומו םיעשופ םע יל 'יה תקולחמ הברה ל"ז םכינקז תיבב יתבשישכ

 אלו יתלבק אלו ,יב םהיניע ונתנ ומלועל ל"צז םכמא יבא םכינקז ךלה רשאכ אברדא אלא

 סערגנאק להקב יתיצר אל יכ ,המש רודה םכל רפסי רשאכ ,הזמ םהמע רבדל וליפא יתיצר

 רצק יכ א"א םרפסל רשא תוברו תולודג תונויסנל יתאב ז"יעו ,םדקמ גהנמ םוש תונשלו

 יתיכזו ירזעב 'יה אוה ארונהו לודגה ש"בו ה"ב ,םכל רפסל לכות םכמא לבא ,ליכהמ ריינה

 םיעשופמ ,לכמ קיר בלב הרות תבהאו האריה חור יתכפש יכ ,דואמ דע םילודג םיבר יוכיזל

 לוחב ןה ט"ויו תבשב ןה םיברב יתדמל ,הלילו םוי יתטקש אלו יתולש אל םיקידצ יתישע

 ,םידגנתמהמ םימד תכיפשו תוינע םג יתלבס הברה ,תוריפ השע ל*תו ,בירעמל החנמ ןיב

 ..ודבל תואלפנ השועל ,ולגנ םימחרה ןודא ךל ,רבדא המו רמוא המ

 הכזה ךתלפתו ךיניע תועמדו ץרא ישודקמ התאש דאמ יל עודי ,לארשי ןואג יבא יבא

 ןירוסיו ךתליפתו ךיתועמד קרו ,ייחב יתלבס רעצ הברה ,הזה םויה דע יל םידמוע םה

 תישאר ךרוכב ךנבל הזה םויה דע יל םידמוע םה ק"הותב ךלמעו ךשפנ תריסמו תלבסש

 ןשדל האר ,הברה ילע רעטצת לא ,ה"בקה מ"*הממ לא קועזל הקדצ דוע יל שי המו ,ןנוא

 םכירדהל התא לכות ילוא םימותיה ךידכנו יתנמלא בוזעת לא ,ךפוג קזחלו ךיתומצע

 תע טייצראיבש םהילע חיגשת .םילודג םירואמל הכזאש רשפא יכ בוט המ ךתיבב ויהיש

 ינא תאז לכבו ,ה"ע ימאל ע"ע יתישע רשאכ תוינשמ םיקרפ י"ח ודמלי הגרדמל ואובי

 םייח ץראב רשא יתומאו יתובא תוכזב אפראו ה וניאפר ,ת"ישה ימחרל הוקאו הפצא

 הל יתראשנ ינאו ז"הוע הבזע הירוענ ימיב רשא תקידצה ימא תוכז ,יל דומעי םתוכז ,המה

 ...יל דומעי דיחי שידקל

 הדגא ירפסבו .ח"פ ח"ל ללכ .א"פ ב*ל ללכ .ג"כ טרפ ז"ט ללכ : הנקמה רפסב רכזנ 2

 ןימינב תלחנ (ול ד"וי) ג"ח םייח הנחמ .(הל 'יס) א"ח א"ביר ת"ושב .ל"צז וניבר ויבאל

 .28--29 הרעה ז"פ ןמקל דוע האר * - .דועו (אנש ,חצר 'יס ח*וא) םירעש תיב .(הפ)
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 שקאפ תרכזמ

 קניי ק"קד ברה רשיפ םרמע 'ר צ"הגה תשא ה"ע לרימ תרמ תינברה (ב

 םיובנזור יבצ ברה ןתח 'יהש ,הטעט ק"קד ברה רשיפ אביקע 'ר ג"הרה ןב ,ל"צז

 םרמע 'ר דמל וירוענב .ל"צז אדיסח םרמע יבר ק"הגה לש ויחא .עקשטיבמ

 גרובנדאבו טטשנזייא ק"קד ברה רמייהסדליה לאירזע ברה לצאו ןשי-ןביואב

 ,רפוס טבשה לעב ונבו רפוס בתכה לעב לצא ב"פב כ"חאו ,טלא רזעילא ברה לצא

 לש ותב אשנ ו"לרת תנשב .ל"צז רווגנואב רמייהנמ יבצ םייח יבר ןואגה לצאו

 שמישו ,קניי ק"קד תונברל רבע ח"לרת תנשב ,שאלאהב ןיידל רחבנו וניבר

 .ה"צרת רייא ז"כ הרטפנ לרימ תינברה .ה"פרת ןסינ י"ח ותומ םוי דע םש

 שמיש רשיפ השמ ברה ,קאטאפ .ש ק"קד בר רשיפ לשיפ םירפא ברה : וינב

 רשיפ לאלצב ףסוי ברה .טיורטעדב כ"חאו אגאקישב ןירגנוא ישנא לצא תונברב

 .ובאב רטפנ .שאלקימעסנוקד בר רשיפ אביקע ברה .וימי ימדב רטפנ ,ץנעטיווב בר

 רכז .טיורטעד ריעב רשיפ 'ולש בקעי רמ .אוועד ק"קד בר רשיפ םייח לאוי ברה

 .הכרבל םלוכ

 ,טאבמוסאמירד ברה רגניז רזעלא ברה תשא ,אליב תרמ תינברה :ויתונב

 האל תרמ .(ל"ז אגאקישמ רגרביונ יבצ רמ בידנה תנמלא) דבכוי תרמ .ד"יה

 .ו"ת םלשורי ק"היעפ ,י'חיש ריאמ .רד יכדרמ ר"רה תשא

 ,םיוגה ןיב רקפומ םייחה תיבהו םידוהימ ןקורתנו בוזע קניי ק"קש תויה

 םולעהו ,ה"ע אביקע 'ר ברה םנב םע .קניימ תינברהו ברה תומצע תא וניפ

 .היבצנת ,ו"לכשת רייא ז"כ םויב ו"ת םלשורי ק"היעב תוחונמה רה לע

 : ל'צז רגנוא לאוי וניבר תאמ ,רשיפ םרמע יבר רתכוה ובש אנמרוה בתכ

 י"הזעב

 י"ן רפוס ןמסוז רזעילא 'ר ה"ומ םסרופמה ברה ינתח ןתח ז"כומ תויה

 ןייד י"ג רעשיפ םרמע ר"הומ תואיקבו תוצירחב גלפומה ינברה והינ אוה

 ק"קדבאה י"נ רעשיפ אביקע ר"הומ ג"המה ברהל ןב א"עי שאלאה ק"קב ןייוצמ

 ,תומר תובישיב שמישו האריהו הרותה יכרב לע וירוענמ לדגתנ ,א"עי הטעט

 לצא םג דמלו ה*ללז רפוס בתכ לעב ןואגה ברהד העושיה יניעמ ןוששב באש

 דמלו הנש ,י"ישה ב"פ ק"קדבאה י"נ םנוב ר"הומ ןואגה ה"ה חונמה ןואגה ןב

 תורוהל םגו ס"שה תויגוס בורב יקב ,ודיב ודומלתו ןאכל אבש ול ירשא ,הברה

 וניתובר ירבדו ,השעמלו הכלהל ועבקנ רשא םיקסופה ירפסב ןייעל ובלב ןתנ

 ,ויתפש לע םיליגר ,ויפב םירוגש ןהימימ ןיתוש ונא םויו םוי לכבש םיקסופה

 ךרדה ילגעממ וימעפ וטומנ אל .םימת ךרדב ךלוהו דאמ ש"י אוהש זעיו

 ,תורוהלו ןודל יתאמ ול הנותנ תושרה ןכ לע ,םיקידצה וירומו וירוה והוכירדהש

 םדא לכ לוכיו ,הרוהטהו האמטה ןיב לידבהלו ,רתומהו רוסאה ןיב ןיחבהל

 ינא חוטבו םיקהבומהו םיכומסה םינברה ןמ דחא לככ ויתוארוה לעו וילע ךומסל

 .י"תמ לושכמ ו"ח אצי אלש

 ק*פל ז"לרת ןסינ 'ה ד"כה

 .5 לילגהו שקאפ ק"קפוח ץטינכערמ רגנוא לאוי םתוחה םוקמ
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 רפוס ןמסוז יבר

 .יעיבש קרפ ןמקל ,ל"צז רפוס ביל ףסוי יבר (ג

 ביל ףסוי 'ר וניבר לש המואת תוחא התיה ,ה"ע האל תרמ תינברה (ד

 ק"קב ןייד 'יהש ל"צז םולב בקעי קחצי יבר צ"הגה לש וירוענ תשא .ל'צז

 יבר םסרופמה רידאה ןואגה לש ונב ,הרותב לודגל םסרופמ 'יה ,ולאפיוא .ב

 הירוה תיבב םינב אלב הרטפנ .+םירעש תיב ת"וש מ"עב ל"צז םולב םרמע

 .ו"מרת רייא ה"כ םויב ,שקאפ ק"קד תונברל וניבר רבע םרטב ,שאלאהב

 ר"רה םישעמבו הרותב לודג ח"הרה תשא ,ה"ע לזיר תרמ תינקדצה (ה

 א"נמ ד) וימי ימדב ח"לחש הלעב .*עוועקאמב ל"צז סעקשאפ םייח לאכימ

 םשל תינקדצה התיה תעדונ .האריהו הרותה ךרדב הינב תא הכנחו הלדג איהו

 .ה"ישת תבט ט"כ ,ךיירטסוא הנחמב הרטפנ ,הבל תבוטבו התקדצב הלהתלו

 ,ל"צז סעקשאפ לאוי רזעילא ר"רה תוקדצו הרותב םסרופמה ח*הרה : הינב

 רפס תא רואל איצוה ד"פרת תנשב .יולרעמ רפוס ןועמש יבר ק"הגה ןתח

 הרותב גלפומה ינברה .ל"צז רגנוא לאוי וניבר ונקזמ ,ינש קלח ,א"ביר ת"וש

 םהרבא השמ 'ר צ"הרה ודוד ןתח ,ל"צז סעקשאפ שבייל אדוהי ר"רה האריבו

 עוועקאמב דוד לאומש הלהתל עדונה דסח השועו דבכנה .אנראשטמ ל"צז רפוס

 שאלגעטמ טענאפ לאקזחי ר*רה ח"הרה תשא ה"ע האל תרמ 'צה :היתונב .לי"ז

 ,ידעהשוקארד בר ןמדירפ ןמלז המלש 'ר ברה תשא ה"ע לרימ תרמ תינברה .ל"צז

 .'יחתש לטיג תרמ .ד*יה

 .(זצרת תנש) םייחה רצוא 3

 אכ ,טי ןמיס) רמייהנמ יבצ םייח ר"גה וברל ,חלודבה ןיע ת"ושב רכזנ םרמע יבר

 םהרבא ר"גהל םהרבא להא ת"וש .(מ ןמיס) ב"ח (ביק ,גע ,זס 'יס) א"ח ,א"ביר תי"וש

 הנקמה 'סב ,פ"כ וירפסב וריכזמ וניבר .(גלק 'יס ד"ח הדשה ירפ) .(הליגל 'יס) סלפרק

 י"נ לשיפ ידכנ ונב ןוידפב וב ךיראה י"נ םרמע ה"ומ ףירחה ינתחו, :(זט טרפ גכ ללכ)

 ק"קדבא םרמע ה"ומ ג"הואמה ברה ינתח, :(ד"פ בל ללכ) רפוס טע ,"כ"עב הניתנ ןינעב

 .דועו (וס--דסרת ,חנרת תנש) תויפלת לת ,(וס--דסרת תנש) ףסוי טקליו ."השקה י"נ קניי

 ונבל ןיעיצמש ךיא ,טעגיסמ בל בטי לעב ק"הגה םע ץעיתה ל"צז םולב םרמע יבר ןואגה 4

 ןיד ןתונ אוהש רמאו ,שאלאהמ ברה לש ותבו םסרופמ ריבג לש ותב ,םיכודיש ינש

 רישע םע ךדתשהל רתוי הצורמ תינברה ותגוז לבא ןבומכ שאלאהד ברה תבל המידק

 לש ךודיש םידקהל ךירצ וללה םיקוצמ םיתעבש תמא ,ל"צז טעגיסמ ברה ובישה .ןיסכנ

 רפוס ןמסוז 'ר אלא ןכ אל ריבגה אוה עודיה ןיסכנ לעבש םכדיב אוה תועט םנמא ,ריבגה

 טשפתנ רזעילא טוקלי ורפסש תויה ,ודעב ללפתאש ילא בתכש "יאר אהו ,ריבגה אוה

 לכ קלסל ודיב שי אליממ ,'וכו תואשנתה ידיל ז"יע אובי אלש אריתמו םלועה לכב טעמכ

 .(םירפוס תודלות) ע"ל דרוי השענ ריבגהש הלגתנ בורק ןמזבש 'יה ןכו .חיטביש המ

 ףירחה ינברה ינתח יל בתכ הז ןינעב. :(א טרפ אמ ללכ) הנקמה רפסב וריכזמ וניבר

 ."י"נ טסוח ק"קד ד*בא םרמע ה*ומ ת"שקכ ףירחה ןואגה ברה לש ונב י"נ בקעי קחצי ה"ומ

 יס ריעב םיארי להקב בר בקעי קחצי ה"ומ ג*הואמה ינתחו, :(ז טרפ ח ללכ) רפוס טע

 .דועו *י"נ שאלקימ

 טקליוב הארו ,"םייח ןורכז. םשב הדגא ירבד ונממ אבוה ,ב"ח א"ביר 'ושת רפס ףוסב 5

 (במ ןמיס א הנש) ףסוי
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 שקאפ תרוכזמ

 תבישיבו שאלאהב ויבא לצא דמל .ל"צז אנראשטמ רפוס םהרבא השמ יבר ו

 .ל"ז יקצנאדאב לאומש ר"רה תב לדנייש תרמ תא אשנ .ב"פב רפוס טבש לעב

 וירבדו ,הליהקה לש ךוותה ידומעמ 'יה .אנראשטב כ"חאו אפאפב ותריד עבק

 ול 'יה ריעל ץוח ,המועזו הלד התיה ותסנרפ .אימשד ילימ לכב ןיעמשנ ויה

 וב ,דחוימ רדח םש ול 'יה םנמא .חבטמ יטהרו ץע ילכ ינימ לכ וב תונח

 סקנפו רפוס תסק ןכומה ןמ ול 'יה םש .הליפתו הרותב קסעו וימי בור דדובתה

 לעב 'יה .בלה תא תכשומה הדגא ירבדב ןהו 5 ת"פגב ןה וישודיח םשר וב

 םש ול דחייש ורפס לע וישודיח תא הלעהו ,הובאד הערכ ארב ,אלפנ ןויער

 ,הנש ב"ע ןבכ הרהטב ותמשנ האצי .האושה ימיב דבאנש המ ,"ייחד אמס/,

 .ז ץ"חרת ולסכ ח"כ ,הכונחד 'ד םויל רוא

 השע רשאו אוהה שיאה תקדצ ארוקה הארי וב ,ותאווצמ עטק וללה תורוש

 : ודלח ימיב ותליהקב לעפו

 תובשחמ בושחל בוט המ יתעדב םויה הלעו ,םידוד תע עדי אל םדאה הנה

 'תי םשה אוהו ןימגתפ ןיריע תריזג בל בוטבו החמשב ילע לבקמ ינרהו ,הזה םויל

 םיאבה לכל הבהאב הבושת לבקמו ויתוירב לע םחרמהו לארשי ומעל הרות ןתונה

 לבקת ,ינדעסת ךנימיב םיעשופל די ןתונה 'ה התעו ,הניכשה יפנכ תחת תוסחל

 ןיאו יחכ המו ינא המו ,ינומכ לד שיא לע םחרתו יינעב הארו יתבושת ירוהרה

 ,ל"ז םירוהטהו םישודקה יתובא דובכמ יתבצחמ רוצמ השודק יצוצנ אלא יב

 וב רשא לכו ץראו םימש ארבש םלועב דחוימה דחאה 'ה התא אלא יבלב ןיאו

 .םינטקבש ןטקה ינומכ הלקו הנטק 'ירב לע םג תייטרפ החגשהב לכה לע חיגשמה

 אלו יתישע לעמבו דרמב אל יכ ,יתחלס רמאת םחרמה 'ה התא יתאטח ז"כב םאו

 אמשד איגוס לע תוטמשה ג"ח ףוס ,(ב"פ הנ ללכ) הנקמה רפס :ת"ד ונמיה איבמ ויבא 6

 .א"מ ףד א"ח רפוס יטוקלב וריכזמ ויחא .דועו (א"פ ח ללכ ,ח"פ ג ללכ) רפוס טע .הפחי

 םירוחבה וינב םשמ לופלפ וניבר איבמ (א טרפ ח ללכ) הנרבעי אמשד איגוסב רפוס טעב

 ,רייהרל י"הרמ איצוהל רוסאש ןיעדוי לכהד ןניקסע יעישרב ואלד ,השקה יי'נפה : םיגלפומה

 ףוסד ןתנקתב םימכח וליעוה המ כ"א תבש אוהש חכשיש וא רומג ץראה םעב ירייא אלא

 ,תבש אוהש חכשיש ימל ןכו םימכח תנקת עדוי וניאש רומג ה"על יכהב אתנקת אכיל ףוס

 הוצמב םידורט םניאש םירחאש ,ן"רה פ"ע בשיל רמא י"נ ןועמש ה"כ גלפומה 'בה ינבו

 הנקתה 'יה אל םאו ,םויה תבש אוהש חכשיש ימ וא ה"עה תא והריכזי םה רוסיאה םיעדויו

 י'1 םהרבא השמ ה"כ גלפומה 'בה ינב רמא ז"פל .והרכזי אלו הוצמהב דורט 'יה םלועה לכ זא

 האורש ימש הנקתה ליעומ הנרבעי אמשל יכ ,ריש ילכ ןקתי אמש שוחינד יחרזמה 'וק לייד

 השקי בוש כ*א ,תיבב םינפב אוה ריש ילכ ןוקית לבא ,והרכזי בלולה םע תבשב ךלוהש

 ילכ ןקתי יתכא תבש םויהש חכשיש ימ וא ה"על ןתנקתב םימכח וליעוה המ י"נפה תישוק

 .ותיבב ריש

 ר"רה לצא סנכנו אצוי 'יה אוהש ,רפיס אנראשטמ 'חיש סיו ביל אדוהי ר"רה 7ז

 חור בצמב ותוא אצמו וילא סנכנ ,ותריטפ ינפלש הרות תחמש יאצומב .ל"ז םהרבא השמ

 ושקיבו ףרש ןייב ודביכ א"מר .רבד רשפ עדי אלו בר יכבב תועמד וגלז ויניע ,השק

 ."םייחל, תכרבב וכרביש
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 רפוס ןמפפוז יבר

 יניע דגנ יתאטח דימתו ,ינאישה שחנה אלא לודגה ךמשב ו"ח דורמל יתנווכתנ

 .תוועמה ןקתלו ישעמ לע טרחתהל

 םיבק 'ט ילע ונתי יאדוב אלא ,חירטהל הצור ינניא יכ הברה תווצל יל ןיאו

 םידדצ 'במ 'יהיש תיוזב לתוכ לצא יפוג ונתיו ,הרהטב לכה ושעיו ךירצדכ

 ונתי פ"כע א"א םאו ,ח יפוג םע 'יהי זאו ד ומכ דצ לע 'יהי ירשפאב םאו ,לתוכ

 ק"חמ לבקל ולכות םגו ,ילע ונתיו י"אמ רפע המודמכ יל שיו .דחא דצ לע יפוג

 .הז רובעב םוכס הזיא הרבחל םלשל בוטו ,י"אמ רפע הברה 'יהיש

 ק"קד ד"בא רפוס ז"א 'גה ןב םהרבא השמ, :ובתכיש שקבא הבצמה לע

 תרבחו הרבח רועישו ת"ת הרבח אנראשט ק"ק הפ השעו לעפ רשא ,שקאפ

 פ"כע ל"נה תורבח ואצי ינממ טעמכ יכ ,"םילוח רוקיב תרבחו םירוחב תראפת

 להנמה םינש הברה יתייהו ,םייקתמה רבד 'יהיש הלועפה בור יתישע ינא

 תוברהל ש"של 'יה יתנווכו ,אשידק הרבחד ינש יאבג יתייה םגו ,ל"נה תורבחמ

 לכב ילכשו יתעד טעמו יחכ טעמ יפל ךמס יחאו רזעיחא יתייהו .םימש דובכ

 "יה םא ישפנל עוגרמ יתאצמ הזבו ,קדצו תמאה ךרד לע תידוהי תד יניינע

 יתעגי אלו ימצע תא יתחרט אל .לארשי ללכל תילכת הזיאל רוזעל יל רשפאב

 יתתנ וילעו יל 'ה ןתנ רשא טועימב קפתסמ יתייהו ,רשועו ןוה תוברהל הברה

 יתלבקו ,ימצעל דובכ תוברהל יתעגי אלש כ"שכמו ,רשויהו תמאה ןוחטבב יחטבמ

 אל ,תונויסנ הברה ותראפתו לארשי תשודק רובעב ש"ריו הרות רובעב ילע

 רוחבל תמאה ךרד לע לכה אלא םידיגנו םירישע ינב ויחתש יתונבל יתשקב

 המכו ינועה ןויסנו רעצ לודג המכ יתעדיש ףאו ,.ש"ריו הרות אלא בוט ןיאו בוטב

 'חה יתגוזל תודות םיפלא ףלאו .יחטבמ 'יה 'ה לע לבא ,םצמצלו לובסל חכה לודג

 ...הלש תובייחתהה התשע הבר העיגיב דואמ הברה תלבוס איה 'ית הללוהמה

 גלפומה ינברה תשא ,האל תרמ :תונב עברא םא יכ ול ויה אל םירכז

 ר"רה ת"צו הרות ץיברמ לודג ח"ת תשא ,אטנעי תרמ .אטנעזמ רשיפ םחנמ ר"רה

 בקעי םהרבא 'ר צ"הגה ויחא ןב תשא ,לרימ תינברה .אטנעזמ רציפש לאקזחי

 הרותב מ"ומה ינברה ותוחא ןב תשא ,אלער תרמ .הטעט ק"קד ברה רפוס

 רכז .אנראשטב וימח םע רד 'יהש ,סקשאפ ביל אדוהי ר"רה םיברמ ש"ריו

 .ד"יה .ד"שת תנשב האושב ופסינ םלוכ ,הכרבל םיקידצ

 .ינימש קרפ ןמקל ל"צז רפוס ןועמש יבר (ז

 ויבא תבישיב דמל ,* שאלאהב ח*כרת תנשב דלונ .ל*צז רפוס אדוהי יבר (ח

 השאה תב אנראשט תרמ השא אשנ .שקאפב רגנוא לאוי וניבר ונקז לצאו םש

 .םילעצמ ףיש קחצי ר"רה ןתח ןעיוומ ןיילק לאיחי 'ר תנמלא ,הרובד תרמ הבושחה

 ."ןח תיול, שרדמה תיבב הרות ץיברה םגו ןתמו אשמב קסע ,ןעיוו ריעב ותריד עבק

 ,שולקימנס ,גנירמעי ,גרובלדאק ק"קב תונברה רתכב שמשל לבקתנ כ"חא

 םגה ,אדוהי ומש וניבר ארק ןכ לע ,ל"ז דאסא אדוהי יבר ק"הגה לש ותריטפ ירחא דלונ 8

 .ביל ףסוי יבר 'יה לודגה ויחא םשש
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 שקאפ תרכזמ

 תידרחה הליהקה תא םש דסי אוה .דארא 'קד תונברל רחבנ ה"סרת תנשבו

 ליעל הזמ ונרכזה רבכו ,הראופמ הליהק התשענש דע ,העיגיו למע ברב ,שדחמ

 .(87 דומע ינש קרפ)

 ויבא לש ודוסימ ,א"ח "רפסמ שרדמ, רפס הרוא איצוה ב"ערת תנשב

 ועיפוה אלש ,ב"א ס"ע תואלפנו תונוש תושרדמ יטוקיל .ל"צז ןאמסוז וניבר

 יפמ םיטוקילו םירואיב וילע ףיסוה ל"ז אוהו .ח"ג "רזעילא טוקלי, ורפסב

 ."הדוהי הטמ, םשב האנ רודיסב םירפסו םירפוס

 ורסאב םימלוע תחונמל אב .ג"ערת חספ לש יעיבש ברע ,תע אלל ח"לחש

 ק"קד בר דנאהראפ השמ ר"גה ,םינברה ויחא השלש י"ע לודג דפסהב גח

 ברהו םויאבד ברה ,טעטד ברה ויתוחא ינבו ויחא ינב י"ַעו ,ל"צז עוועקאמ

 .ה"בצנת ,5 עוועקאממ סקשאפ רזעילא ר"רהו קאטאפ .שד ברה ,רוושמעטד

 אלממה ,רפוס םייח 'ר צ"הגה תנמלא ,'יחת אזיור תרמ תינברה :ויתונב

 ייהש ,טסעפ ק"קד ד"באר רפוס 'ולש בקעי 'ר ןואגה ןב ,דאראב וימח םוקמ

 .ןשטלופאטמ רצורט יבצ ר"רה תשא האל תרמ .ל"צז םייח הנחמ לעב לש ונב

 .היע הרש 'יח .ד"יה ,רגנאמענייטשמ ל"'צז ץטיינוד בקעי ר"רה תשא לרימ תרמ

 א"טילש ןרופש םהרבא ר"רה הלענה ינברה תשא דכאי תרמ ח"לחב לידבהל

 .קרב ינבב

 ,וניבר לש וינב השש ןיב ריעצה .ל"צז ו"מאא רפוס ןימינב לאומש יבר (ט

 רקועו יניס .דדוחמו ןקמע םוצע ףירח ,אלפנ חמ לעב 'יה .ול 'יה םינוקז ןב

 הבישיב ויבא תא שמיש .הבר ארפסו בגשנ ןויער לעב ,ראופמ ןשרדו םירה

 וירפסב איבמ וניבר .ב"פב ל"צז רפוס טבש לעבה תבישיב דמל כ"חאו םינש המכ

 תנשב .ג9 םירשיו םיאלפנ םירבד שדיח ותורחבב דועו ,ונממ הרות ישודיח הברה

 תנמלא ,ה"ע אטנעזמ ןיילק הרובד תרמ תינקדצו הדיגנה תב השא אשנ י!ח"נרת

 .(וסק ןמיס גערת) ףסוי טקליו 9

 ,(וע ,בל) ג"ח הדשה ירפ ,(חס 'יס) ב"ח ד"וי הננר ףנכ ת"ושב רכזנ אדוהי יבר

 ה"סרת ,(טמק) ד"סרת ,(אכ 'יס) ס"רת תנש : ףסוי טקליוב .(חמ 'יס) ה"א יכדרמ ישובל

 .דועו ףסאמה ןוחריב האר .(זלק) גייערת ,(חלק) א"ערת ,(לק) ט"סרת ,(טס) ו"סרת ,(בנק ,גי)

 ינב םכח, םייסמו ,ה טרפ 'ל ללכ רפוס טע : ל"צז וניבר ויבא ירפסב הברה רכזנ 0

 ב"פ ט"ל ללכ םש .*וימי ךיראי 'ה יל אוה םינוקז ןב יכ 'הל הדואו ינא םג יבל חמשי

 איגוסל הטמשה ב*ח ףוס .א"פ ד"נ ללכ .ז"פו א"פ 'נ ללכ .ד"פ ט"מ ללכ .ג"פ ,ו"ט תוא

 ח"פ ז"ס ללכ .ג"פו ב"פ ד"ס ללכ .(רועיש יצחד איגוס) ט"פ ב"ס ללכ .ת"לדעו נ"א ןטקד

 הטמשה ג"ח ףוס .ג"פ 'פ ללכ .ד"פ ט"ע ללכ .ד"פ ב"ע ללכ .(ט"גב ןידיגב ןיאד איגוס)

 .כ"צ תוצמ איגוסל הטמשה ד"ח ףוס .היח הפירט איגוסל

 ןיבמ ינפ ת"ושב רכזנ .ח"מק ,ז"נ רומזמ ,םילהת לע רזעילא טוקלי : הדגא ירבד

 ,(אמ) בייערת : ףסוי טקליו .(טמק א"ח) אדוהי ןורכז .(חפ ב"ח) הדשה ירפ .(טפק ,חע ,ד 'יס)

 .דועו (בלר ,טכר ,גיר ,טר ,זצ ,טע ,בס) ג"ערת

 "ה .ח"ב ןיבמ ינפ ת"וש לעב ,ךירפ לאנתנ יבר ןואגהמ ,ותנותח םויל הכרב בתכמ 1

 לבקתנ ב"*נרת תנשב ,הלוזג הבישי םש ספתו ,ןיידרוו ןיילקמ דירפ קחצי 'ר ריבגה ןתח

 .שוראויואד תונברל
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 ,אטנעז ק"פל ח"נרת ןויפ שדחב י"הזעב ,שקאפ 7

 . 20%ג 6 ,- ₪ 75 לב 00%

 קיש קל רק וישר -
 . 44 ןושש לוק 6 /, | ןתח לוק

 2 9 %3- בוט לומל < 1 00
 ₪ כ וקו % 1 - 4 וה נש ולו 5

 טייסי יי ו

. 4% % 

 וגנתחמש שארב לכה תחקל ונורבבי המה וניבהואל ארקנ
 הית וניאצאצ תניתח םויב %--

7 
 | רוחבה (22--

 5 זי 5 ל יורש ל .
 4 20 י"נ | 2 גב אומ יהומ 7 7

\ 
 ( 9 א-28--,26---8--2 גר מ = .2מ---- כבבכנמ 26-28 --- 8. .ב.---4ג-.--2 -ב,5---28,--8-ב-ככ----כמ--כמ--כ 4) 7 ו 6 %--

, 

 הל רת הלוהבה 7 0%

 יא לדניירב
 םויב םיעשבו טיזמל הייא "הת רשא

 .א'עי אטנעז ריעב ל

 ןייטשרעבליו ייעשי רפוס ןאמסוז %-
 ןעציווו קיקדבא שכאפ קיקרבא (-
 ,"הה והומה םשב ,יתנוזו -

 ך60]6ז החחתה 4070556 : \?ו[(ש6 א]6!ה 3. 5

 .שקאפ ,םיובנעזאר מ .. קודר
 םינוקז ןבה ונב תנותחל וניבר תנמזה
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 שקאפ תרכזמ

 ייעשי יבר ע"סיצ רידאה ןואגה לש ותומח ,י: ל"ז ןיילק לבייפ אגרש ר"רה

 םינש השמח .ןעצייוו ק"קד ברה ל"צז ם"במרה לע ךלמל ישעמ לעב ןייטשרבליז

 השענו ,הרהטב הרות האלפנ הדיקשב םש דמלו ,אטנעזב ותומח ןחלוש לע בשי

 הארוהל ךמסנ .הרות ירבדמ שממ לילו םוי קסופ וניאש רהנכו רבגתמה ןיעמכ

 רמטאס ק"קד ברה דלוונירג אדוהי יבר םסרופמה צ"הגה םהיניב ,לארשי ילודגמ

 .ל*קוצז ןעצייוומ ןואגה וסיגו ,ל"קוצז

 רפוס ביל ףסוי ר"גה רחבנו ל"צז ןאמסוז וניבר רטפנשכ ג"סרת תנשב

 לע ןימינב לאומש 'ר רחבנ זא ,שקאפב ומוקמ אלמל עקשטערעד ק"קד ברה

 .עקשטערעד ק"קד ד"בא ברכ ויחא םוקמ

 תלהנהל ל"צז דלוונירג אדוהי יבר צ"הגה זא חלשש הכרב בתכמ קתעה הנה

 .עקשטערעד ק"קה

 .ק"פל ג"סרת ןושח 'י 'ב םויל רקובה רואכ ה"ב

 םידבכנ ,םיבידנו םירקי ,םיבוהאו םידידיל ,םיבוט םייח תונשו םימי ךרוא

 םידמועה ג*עו .א"עי עקשטערעד יככותב המילשה הדעה ינב המה ,םיביבחו

 ,ו"צי םיבוט םתובלבו םירשיה ט"ורקאה דובכ ,רובצ יכרצב םיקסועה שארב

 ,המהב הנובתו המכח 'תי 'ה ןתנ ה"כעמש ,םצע ןשדת הבוטה העומשה הנה

 דובכ תא םשד תונברה אסכל ובישוהלו שארל םכל רחבל תוארל םתבטהש

 ה"ומ ת"שכ תובא ץע ףנע יקבו ףירח לודגה רואמה קהבומה ברה פ"נידי

 .שאראוויוא 'ב ק"פל ן"וששב וכרבת הכ רדסל 'ב ה"ב

 ןתחה נ"י דובכל ,םולשו םינפ תואישנב ןוחיו וילא וינפ ראיו והרמשיו 'ה והכרבי

 לאומש 'ר ה"ומ ת"שכ ןשי אלמ שדח ןקנק ,תוירבלו 'הל דמחנ יקבו ףירח תולעמל םימת

 .א"טילש שקאפ ק"דבא שודקו ןואג קידצ ותואל ןב רפוס ןימינב

 והכרבו יבבל יקמעמ םיאצויה טוידה ןהכ תכרב יתכרב כ"עמ ינפל אנ בועי

 ,בר-גוליד לוקב אלו רפוס טעב קוחל יתרמא תאזל יא ,ותיב ןינב רות עיגה ילע החמשב

 רומא רשא הכרבב ךרבל ןרהא ינינ ילע ש"תי הרותה ןתונ תדוקפכ תושעל יתמגמ יכ

 וניצמ אל יכ ךרבל ןהכה לכוי ת"המ דיחיל ףאד רשפא ,הזב יתכראה ישודיחבו .םהל

 רבדד הזד הארנ הליגמ 'סמב םינושאר המכמו ,םשה תשודקב קר הרשע אקוד 'יהיש ת"המ

 אוהד םינהכ תכרב לבא ,ורמא םהו ורמא םה לבא ,אתכמסא איה הרשעב םירמוא השודקבש

 םידדצ שיד הזב יתכראה הברהו ,'יב 'יהיש וגקת םימכחו 'ימ תוחפב 'יפאד רשפא ת"המ

 רשא םינהכ תכרבב והכרבל יתרמא רשא י"נ כ"עמ יניעב לקי לב פ"כַּע ,ןאכלו ןאכל

 ידע םינש תיברמ דוע וב חמשיו שישי י"נ שודקו ןואגה ויבאו .םינועמ ימשמ 'ה והכרבי

 תעלות שפנו נ"אכ הפי הלוע 'יהי וגוויזו ,אשנו ןוכנ תיבב םימותו םירואל ןהכ דומעי

 ודבכמ

 .דירפ ןהכה לאיחי ה"ומב לאנתנ 'קה

 .ל"ז רנייטש סחנפ יבר צייהגהמ ןהכ תכרב (גמ בתכמ) םיבתכמ ליעל האר

 שיא שודקה ברה ידכנמ ויה םהינש ,ה"ע הרובד תרמ ותגוזו ןיילק ליוויפ אגרש 'רה 2

 ,ת"הע המכחה רוא שודקה 'ס רבחמה לעב ל"צז אקנעבודמ ליוויפ ירוא יבר םיקלא

 .(ןושאר קלח םייבמרה לע ךלמל ישעמ רפס תמדקה)

 לש ונתח 'יה דוד 'ר .ל"ז ןיילק דוד 'ר לש ונב ייה (גנרת תבט א 'נ) ןיילק ליבייפ 'ר

 ןופטש 'יה ה"רת תנשב .(זעקת זומת זכ 'נ) ל"צז השמ 'ר צ"הרה ןב ,גאטנאמ ןמחנ 'ר
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 רפוס ןמסוז יבר

 ה"כעמל יבל תוריקמ אנימאו ,םכקלח ירשאו םכירשא ,י"נ רפוס ןימינב לאומש

 ר"י ,הממור 'ה ןימי אמר אנרקו אבט אלזמ ,םכתא רשאו םכל רשא לכלו

 ותרותו םכבר תוכז םכליח הבריו םכדובכ לדגי ,ולגרל םכתא ב"תיה ךרביש

 םמורתי םכדי לעו ודי לעו םכידעבו םכילע ןגי םיבר תוכזו 'קה ויתובא תוכזו

 םתאו םכב אוה חמשיו 'תי ותדובעל םיעמשנ וירבד ויהיו תמאב הרותה ןרק

 .א"טשויאל וב וחמשת

 יכו ,י"נ ל"נה ג"המה ברה םכבר דובכ תא תצקמב יכונא ריכמש תמאהו

 ש"ויאל וינש ךרע יפל ,הדובעו הרותב ותגירדמ תלודגב הזה רודב אלפל אוה

 .א"יכב דעל םכתאו ותוא ךרבי 'בתי שארל לכל אשנתמהו

 םכתחמשב חמשה םכדבכמ םכדידי ד"כ

 .א"עי ראמטאס ק"קד ד"באה דלוונירג אדוי 'קה

 :ןעצייוומ ןואגה לש הארוה רתיה חסונ

 הב

 יקבו ףירחה ברה יסיג דובכ תלעמ נ"ה םיראופמ ומש יארקב לאומש

 םישודק לש ןנב ,םייקמ האנ שרוד האנ ,םימיה לכ םימש תאריבו ,הרות ירדחב

 לודגה ןואגה ברה ויבא תיבדמ שופר ןיד ,רפוס י"נ ןימינב לאומש ה"ומ ת"שקכ

 ויניע ,םינקז םעט ובו םימיל ריעצ ,שקאפ ק"קדבא רפוס ןאמסוז ה"ומ ת"שקכ

 בר יבד ירפסב תואיקב דרוי םירה הלוע ,םינושארהו דומלתה יקיפא לע םינויכ

 ךזב ונובלו ודודיחב .םינווכ הרותל תושעל םימיכ תוליל םישמ ,םינורחאה ילודג

 השעמל הכלה ,םיניד יקספב הכלה לש הקמועל דריל ,םינויגה בטימו םינויער

 ,לארשיב הכלה תורוהל ומע ןוכית ידי ,וירפ לכאי הנאת רצונ כ"ע ,בר השעמ

 ותעייסמ ויתובא תוכזו ,אנל וכומס ןיד ןמ לכו ,לארשי ומעל ןידי ןד הרוי הרוי

 לגד םירהל הכזיו ,ודימ הלקת ו"ח אצת לאו הרות לש ותמאל תמאה ןווכל

 רשא ןרושי תדעל תראפתלו ןואגל אהיו ,לארשיב הרות ץיברהלו האריהו הרותה

 םורי ואסכו ואובי ויפ לעו ואצי ויפ לע ,םיניעל םהל תויהל וב רחבת

 .הלעמ הלעמ

 .ק"פל א"סרת ארינ רדסל 'ה ןעצייוו הפ

 .ל"צז ל"דרגה ו"מא ןב ןייטשרעבליז 'יעשי םתוחה םוקמ

 ותומח תיבל ול בשו .(ע*ל) םיבואכמו םירוסי לבסו הלחנ ח"ערת תנשב

 ומלועל ךלהו ,שקאפב ויתובא םוקמב 'קה הרותב הליב וימי ףוס תאו ,אטנעזל

 .פ"ונמ םשו ,ןירגנואב לבסהו וטיגה ימי ץורפ ינפל םישדח המכ ,ג"שת טבש א"כ

 .ה"בצנת .ז"צרת זומת ג"כ הרטפנ ה"ע לדניירב תרמ מ"א תקדצה תינברה ז'ע

 תומצע תא ואצמש ק"חה ינב ודיעהו ,םייחה תיבמ תומצעה תא וניפו ,אטנעז ריעב לודג

 ןוחמל לגלגתנו ,המכחה רוא לעב ק*הרה לש ונב 'יה השמ ר*רה .ופוגב םלש השמ ר"רה

 תינקדצה .(אטנעזמ ל"צז רטלוו השמ 'ו ח"הרה ב*ש לש וימושרמ) אטנעס ריעל אקשטאב

 .ט"ערת ירשת ט"י הרטפנ תודיפל תשא הרובד תרמ
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 שקאפ תרכזמ

 ילהרשאוושוראמ ריעב רקי ןבא ,ל"צז רפוס לבייפ אגרש ילתפנ ר*רה :וינב

 ,שקאפמ ,.םייח לאוי ר"רה ,ןעצייוומ ,ןאמסוז רזעילא ר"רה .(צרת רייא ה ובאב 'נ)

 תשא 'ת האל תרמ ותב ח*לבהל .ד"יה ,האושה תונשב ח*ויו םהישנ םע ופסינ

 לשיפ םירפא יכדרמ ר"רה ינברה ונב .'חיש ןמרביל ןהכ אדוהי השמ 'ר ג*הרה

 .ךורבו שודק םרכזל םירוטה בתוכ ,ריעצה ונב .'חיש רפוס

 הדגאו תושרד ,תויגוס ישודיח ,תובושת .ק*יתכ ןומה הכרב וירחא ריאשה

 ורפס ה"עב ונדי לע אצי ,אכ--זטשת תונשב .םיללכו םיטוקיל ,תוישרפה רדס לע

 .ב-א רדסב ,םיכרכ השלשב "םירפוס ירבד, םשב דומלתה יללכ לע ןושארה

 וניתובר לארשי ילודג תמכסהב .ל"ומהמ תובר תופסוה םע דבועמו רדוסמ

 רפוס אביקע יבר ,םלשורי ק"היעד ברה איקסנישוד יבצ ףסוי יבר :לארשי ץראבש

 יבצ קחצי יבר ,ןיבישטד ברה דלעפנעדייוו שירעב בוד יבר ,גרובסערפד ברה

 .א''עיז הכרבל םישודקו םיקידצ רכז ,רוושמעטד ברה רפוס

 שקאפב הבצמה תחסונ

5 "5 

 הרטעהו רזנה לודגה ןואגה ברה

 לילגהו עקשטערעד ק"דבאה ל"צז רפוס ןימינב לאומש ה"ומ

 ל'צז ןמסוז רזעילא יבר שודקה ןואגה וניברל םינוקז ןב

 קפל ג"שת טבש א"כ םויב נ"י

 הישותו המכחב ןייוזמו רובג םישמח רש

 הקומעו הרשי הרבסו לופלפב ץורח גרומ

 הקובד ושפנ התיה הב הרותב ורשע דובכ תא

 הימד הלהתו טרחו ןבא לוכי אל רפסל

 הרוא ןרק ולו חצ לצ ןימינב לובגב

 םיבואכמ בר אשנו וימי יבכוכ וכשחנ

 םיבוטל 'ה ביטמו וערזל ותוכז אצמי

 הרורצ יהת םייחה רורצב ושפנו םולשב חוני

 הרש ייח ומא םש
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 יצעיבש קרפ

 לי'צז רפוס ביל ףסוי וניבר

2 

2 2 

 כ

 וניבר םישודקה וירוהל ,שאלאה ריעב שמשה רוא האר רפוס ביל ףסוי יבר

 ןאמסוז רזעילא וניבר לש ותב הרש 'יח תרמ תינקדצה 'ינשה ותרבחמו ל"צז רפוס

 וירוענ תשא האל המואתה ותוחא םע ,ך"רבת תנש רייא 'כ םויב ,ל"צז רגנוא לאוי

 .ל"צז םולב בקעי קחצי יבר צ"הגה לש
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 שקאפ תרכומ

 תרדה םע ברב ה*עאא לש ותירבב וניבר סנכנ (י"במל ה"ל) רייא ז"כ םויב

 ךומסה ,: שערעק-שיק ק"קד בר גרבלגייפ םייח יבר צ"הגה ברה 'יה קדנסה ,ךלמ

 דובכל ,שדוקב וכרדכ םיקותמ הדגא ירבדב האנ שורד אשנ ל"צז ויבא .שאלאהל

 'ה ךינפל ןוצרל אנ יהי, :הרצק הליפת ק"יתכ סקנפב םשר ת"דה םויסבו .ערואמה

 הנוכמה אדוהי ףסוי ,לארשיב ומש ארקי רשא ינב םויה יתברקה רשא תובבלה ןחוב

 ,ךתדובעל ובל רהטו ךתרותב וניע ריאת 'ה התאו ,ףוגה ןקתל ומד יתכפש ,ביל ףסוי

 ושומי אל בותכש ארקמ יב םיוקיו ,הרהטבו השודקב הארילו הרותל ולדגל יננח

 ."ןמא ע"ע 'וגו ךיפמ

 ,תוקדצבו הרותב ליח רובג שיאל יהיו רענה לדגיו .םשור השע קידצ תליפת

 רבכ םימיל ריעצ דועו .אתתעמשב ןהו הדגאב ןה ,הרותב רבגתמה ןיעמכ השענ

 ידש תאריו קידצה אוה ףסוי ,הרות ירבד ונממ איבהו חבשל וירפסב ויבא וריכזה

 םבתוכו השודק ירבד םירמח ףסא אוהו רענ ונדוע ,השוע אוה רשא לכב וילע ףפוח

 .םימכח ונמש תובוט תולעמו תודמה תומילשו תולדג ינמיס וב וארנ ,וסקנפ חול לע

 םיכח רבה ונבש זע ונוצר 'יה תאז לכב ,הלודג הבישי םש להינ ויבאש םגה

 ,ל"צז קאלופ יולה השמ יבר לצא דאהינאבל דומלל וחלש ,םילודג דוע שמשי

 ,םלוע דוסי קידצלו םוצע ףירחל םסרופמ 'יהש ,השמ ןוקתו השמ רבדיו ס"חמעב

 'בה .?הבישיה תלהנהב ול רזעל 'יה ס"חה ןרמ דימלת ליקעז 'ר צ"הגה ויבאו

 שקאפב תויהל תורשפאה ול ןתינ םינמזה ןיבו ,לילו םמוי הרותה לע דקש ביל ףסוי

 אל אוה .ותונקז תעל רבכ 'יהש ,רגנוא לאוי יבר שודקה ונקז תא שמשלו דומעל

 יכרד ירחא ששגל ודי תא אלימ דאהינאבב ןה שקאפב ןה ,תונמדזהה תא ץימחה

 אצי רצק ןמזבש דע ,םשדק ירבד תא אמצב התשו םינקז תעד וכותל גפס ,ויתובר

 ערז יכ והוריכה ויאור לכ .הרות ירדחב יקב ,ןייוצמו םלשומ רוחבכ בוטה ומש

 .עגמב ומע ותא םיאבה לכלו ובר תיבל בוהא השענו ,אוה 'ה ךרב

 םימי תנומש ןב ונב קחצי תא םהרבא למיו ,פ"הע שערעק-שיקד ברה שרד דמעמ ותואב 1

 ול "יה אל זא הלימה לע והויצו םהרבא םע 'ה רביד רשאכ יכ .םיקלא ותוא הויצ רשאכ

 תוכזל ושפנ תאשמ לכ 'יה הזש ,הוצמה םייקל ובבל תחמשב לביקש ןבומו ,ןב דוע

 תומילשב ותלועפ זא םגש בותכה דיעמ ,ובבל דמחמ רבכ ול דלונ רשאכ תעכו ,ןבל

 יהש הממ לעופב תושעל החמשה טעמתנ אלו ,ה ול רמא רשא תעב ומכ ,בל תחמשבו

 .(וע תוא אריו 'פ ס"קלי ,ז"ט תוא הלימ 'ע א"קלי) הליחתב ונוצרב

 םעפ .םייח 'ר ברה תשודקמ הברה רפסמ 'יה ,ל"ז שקאפמ רבורגנירהע ףסוי ר"רה

 םויב םעפ הנה ,םש עקות לעבה םג 'יהו ,דמלמ רותב שערעק-"שיקב ףסוי 'ר רג ותויהב

 ברה ול ןנחתה ,םייח 'ר ברה 'יה ונוהמתל ,ותלד לע אוהשימ קפד רחשה הלעשכ הייר

 רתא לע אנ עקתי ,הלודג הבוט יל תושעל ףסוי 'ר דובכ שקבמ ינא ,השקב לש ןושל לכב

 אובי יתמ הלילה לכ הכיחו דמע הזה קידצה !רתוי תוכחל לוכי ינניא יכ ,תולוק עשתה תא

 קפאתהל רתוי לוכי אלו ,הבהל שאכ ויתומצעב רעב .ש"תי ארובה תוצמ םייקל ודיל

 י"ע דפסנ (ד שורד) תרטק האלמב ,ו"כרת תנשב ח"לחש .תועיקתה תעש דע ןיתמהלו

 .ת"הע ט"יבמ ס"חמעב ןייטשניבור םלושמ 'ר ג"הרה ונתח ומוקמ אלימ .וניבר

 ,םסרופמ ףירחו לודגל ייהנש ,ל"ז ץילרטניו דוד השמ ב"ה "יה דאהינאבב וניבר לש וריבח 2

 .(ד"יה ,םינומש ליגב ד"שת האושב הפסנ) .רמטאס ק"קב ד"באר
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 רפוס ביל ףסוי יבר

 רתיב ובריק ובר .ל"צז רפוס טבש לעב ןואגה תבישיל גרובסרפל הלע דאהינאבמ

 ומצע ןיגב ןהו .ל*צז רפוס בתכה לעב ויבאל ןמאנ דימלת ויבא ןיגב ןה ,תאש

 ,םיגלפומ םידמול םינמאנ םירבח םע םש דדיתהו ,ליכשמ ויכרד לכבו ןח לעב 'יהש

 .היגיהנמו הנידמה ילודגל ויהנש

 .קאללאפ אדוהי דוד 'ר ח"הרה ומשו ,ןגריבנביזב חא 'יה דאהינבמ ןואגהל

 לצא השודקו הרות גפס םש ,ילעהאדרעסמ ןוילעה לילג ןב דילי 'יה ביל דוד 'ר

 לעב ק"הגה לצא דומלל טעגיסל עסנ םשמו ,ל"צז דאסא אדוהי יבר ק*הגה ובר

 םיקידצהו םידיסחה יכרדבו לודגה וברב שפנו בלב קבדתנ ביל דוד 'ר .ל"צז בל בטי

 : שעעדמ ליסעטש 'ירא רשא ר"רה לודג םכח דימלת תב אשנו ,הביבס התואבש

 רחסמב קוסעל ליחתה םש .שעעדמ קוחר אל +שופאל .מב ותריד עבקו ,השאל

 לש ותריטפ רדס תא עידומ וב ,ל"צז ביל דוד ר"רה לש ובתכממ םיעטק ןאכ םיאיבמ ונא 3

4 

 .שופאלב א"נרת ולסכ 'א רטפנש 'ירא רשא 'ר קידצה וימח רמ

 בתכמ יל ןתנו םשל ןוזפחב ונפדר ,דואמ ובצמ ערוהש העידיה האבשכ ק"ש לילב

 אלוביז דע הסיסג תעשמ ומע גוהנל ךיא תחכונו לכ תא בותכ וב רשא ק"חה ישארל

 ופוג ולטישכ ףכיתו וינבמ דחא י"ע ויניע ורגסוי ףכית :םה םירבדה שרושו ,אתיירתב

 ינשש ןפואב ךורא רדוסב ותוא וקנחיו ץראה לע ותוא וקרזי עקרקה לע בוכשל הטמהמ

 אלש ןפואב שממ םורע ותוא וטישפיו ,לודג קזוחב רדוסה תואיפ ינשב וקזחי םישנא

 לע ופיטיו שממ הועש לש רנ וחקיו ,המדאל ףוגה ןיב תנותכה ש"כו שק וליפא קיספי

 דע הרובקה םע וניתמיו ,ד"ב תותימ 'ד ומע ומייקי ןפואה הזבו ,ןיפיט ל"ט ונממ בלה

 ...ריאמ 'מו יבצ ה"ומו לארשי ה"ומ וינב ואוביש

 יפכ םש תוינשמ ונלוכ ונדמלו ,תוינשמ לע םויס ח"ר בירעמ רחא ףכית ונישע

 ךלע ןרדה ונמייסשכ ףכיתו ,הרובקה רחא דע הסיסג תעשמ םירוכב דומלל ותאווצ

 ג*לט ונחלש ףכיתו ,ונידכ וילע ונערקו וילע ונרמא םימעפ המכו לודג יוניש יתשגרה

 ל"ז ינתוח יכ ,רתוי אלו וילע ןיתממ ינא םויה תוצח דע קרש ,יבצ ה"ומ יסיגל עידוהל

 ונלחתה שממ תוצחב .ח"רב הרובקה 'יהיש רשויה ןמו אקייד ח"ר דע םימי 'ד ןיתמה

 ןקזה חתפ אב יבצ 'רש ונקעצשכ ףכיתו ל"נה רקיה יסיג אב הציחרה ךותבו ומע קוסעל

 ייולה 'יהו ,וב דבכתהל ל"ז ויבא ול חינה םוקמ יכ ותוא ריגסי אוהש יתיוצו ,תחא ןיע

 ימ יסיגו ינאו ברה םג ,ץרמנ רוציקב ותוא ונדפסה ח"ר 'יהש ףאו ,'ה םוי קושה םויב

 םינפוא 'ב ,עגר ותואב 'ה יל ןנחש המ קר יתרמא ינא ,ךיראהל רשפא 'יה אלו ,םהרבא

 הפי ןמיס ונייהד ,םרמואל 'יואר רשא הכלהכ דפסנ אלש תמל הפי ןמיס ל"זח ירבדב

 הכזש ןויכמ דועו ,דיפסהל ל"זח וריתה אל ח"רב ונייהד ,הכלהכ םושמ םעטהו דפסנ אלש

 וכירי יאצוי 'ה יארי תונבו םינב וירחא ריאשהו הרותב תוגהלו קוסעלו םימי תוכיראל

 בוט ה"בכ הכלה וילע רמול לכונ אל כ*א ,הרותה ךרדב םיכלוה םלוכ ,שפנ האמ ךרעב

 ושפנ תא םילשהל םלועל אב הז קידצש ערפמל אתלימ יאלגיא יכ ,ארבנשמ ארבנ אלש

 ..ותמלשהל הכזו ,וירחא ותיב שפנ תאו

 האריב גלפומו הרותב לודגה ברה לש ותוחא התיה ליסעטש רשא 'ר לש ותגוז

 .םש תדה ירמושל שאר 'יהש ,שאלקיממ רגנוא ןרהא יר

 םייוסמ שיא ,ל"צז רגרב החמש קחצי ברה ק"שנב םסרופמ דיסח םע דדייתנ שופאלב

 רגרב לארשי ר"רה ח*הגה לש ויבא ,ורוד יקידצ לצא ברוקמו 'ה דבוע ,הנידמה לכב

 לבקל בושטידיזל עסנשכ וילא הולתנ ביל דוד 'ר .'וכו תושודק רשע ח"מעב טשעראקובמ

 עבטמ ול ןתנו ק"הרה יניעב ןח אצמ ביל דוד 'ר .ל"צז קיזייא קחצי 'ר ק"הרה קידצ תכרב
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 שקאפ תרכזמ

 לעבו לודג םכחכ ומש םסרפתנ .רכשמ לודג רחסמ תיב ול 'יה .חילצמ שיא השענו

 דצ לכמ וילא ורהנו ,הנידמה ירש לצא "ןלדתש, השענש דע ,הביבסה לכב ץעוי

 ,לשוכו ינע לכל החוורל חותפ 'יה ותיב .םיהובגה תומוקמב תובוט םדעב רבדל

 .הלודגלו הרותל הכזש וילע ורמאש דע ,'יה וימעב דבכנו םינפ אושנ

 אוה ,וירוה רוקיבל ביל דוד 'ר םשל ןמדזנ ,דאהינאבב ביל ףסוי 'ר דמלשכ

 .הבישיה ירוחב לכב רתי ויניעב ןה אצמו ,.שאלאהמ ברה לש ונבב ויניע ןתנ

 .ונממ ותעד חיסה אל זאמו

 אשידק אבסה עיצה ,.שדקמ שיאה קרפל .םירשעה ותנשל ביל ףסוי 'ר עיגהשכ

 ולו ,שופאלב םינפ אושנו דימא שיא ביל דוד 'ר ונבש ,שאלאהד ברהל לקעז 'ר

 ששה התנשב תדמועה לכאר תרמ תמלשומו העונצ ראות תפי ,ףלאמ תחא תב

 ותעדב 'יה אל לבא ,דובכה ינפמ והנע ןאמסוז וניבר .ומע ךדתשהל ןכומ .הרשע

 'ר ריצפהש תורצפה לכ ירחא םגו ."ןגריבנביז תנידמל םיקחרמל ונב תא ןתיל

 םגו ,תוארילו תוארל ונב תא חלשש דע שאלאהד ברהב םיאנ םיבתכמב ביל דוד

 טילחהל ודיב 'יה אלו ,ובלמ קפסה אצי אל ,םידדצה לכמו םינבומה לכב ןח אצמ

 .ואל וא ןה

 איבהל ויבתכמב דוע ליעוה אלש הארשכ ,חקיפ שיאל םסרופמה ביל דוד 'ר

 :ןלהלד "שיטפב הכמ,ה לש בתכמה תא ךרע ,רמג ידיל רשקה תא

 ע"סיצ םסרופמה ןואגה ברה ה"ה ףלאה רשל עיגי פ"נהוגה תואירבו םולש

 .לילגהו שאלאה ק"קד מ"רו ד"בא י"נ רפוס ןמסוז ה"ומ ת"שקכ

 םויב ינדבכש דואמ יניעב רקיה ובתכמ לע דובכה ינפמ בישהל הזב יננה

 דע ןיתמהל קר בישהל וילע יל ןיא ובתכמ ירבד יפלש םגהו ,י"במל 'מ ק"שע

 ו"מדא לצא גחה לע יתייהש רחאל םנמא ,י"הזעב רבדה ברקל םכבבל ררועתיש

 םכותבו תונידמ המכמ םישנא תואמ המכ םש 'יהו .טעגיסמ א"טילש שודקה ןואגה

 יתרבדנו ,לגרב רודה קידצ ינפ לבקל שדוקב םכרדכ לארשי ילודג םינבר המכ

 אל יכ כ"כ בישהל הפ יל 'יה אלש יל ןימאיו ,'יחת הרקיה יתבל תודבכנ המכ םש

 אל םנמא ,תורשקתה ןמז עובקל יפמ רובידה איצוהל קר ןתונ ינא המכ יתלאשנ

 םדא לכ אלש ,ללכה ןמ אצוי "כז ,ביל דוד 'ר לש וינפ ולהצ .החלצהל (טקוד) בהז לש

 'ר םע הרזחב םעסנב יהיו .המש ופסאנש םידיסחה ןומה ןיב םויה תחישל 'יהנו ,הזל הכוז

 תוארל הצורש רענה בלב הלע ,רענ ונדוע 'יהש לארשי 'ר םינוקז ןבה ונבו החמש קחצי

 אלו טקש אל ,םיצוריתו םייוחיד םוש ליעוה אל הנה ,יברהמ ביל דוד 'ר לביקש עבטמה תא

 עבטמה דליה חקלש עגר ותואב םנובאדלו ,בהז לש עבטמה ול תוארהל ץלאנש דע דליה עגרנ

 םיעסונה לכו הרצענ הלגעה ,רעשל ןיא דע הלודג התיה תוחיתמה .םלענו ,ץראל ודימ הלפנ

 רוזחל וטילחה םייתעש לש הדובע ירחא .הנועו לוק ןיאו ,שופיח רחא שופיח שפחל ודרי

 ק*הרה ,יכבב ץרפו שפנ יחפב ביל דוד 'ר אביו .ערואמה תא ול רפסלו יברה לצא

 רירש ךיתכרבש החלצהל הכרבה לבא ,ךל תתל לוכי ינניא הינש עבטמ ,ורמאב ועיגרה

 .(ה"ע לכאר תינקדצה תינברה ותב יפמ) םייקו

 (ס ןמיס דך*וי) שא ירמא 'ושת 'יע ,ןתוחה םשל תצקמב הושה ןתחה לש ומשש םגו 5

 01 בתכמ) םיבתכמב וניבר כ"שמו
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 רפופ ביל ףפוי "בר

 דע יתוא וריצפה כ"כו ,וניניב רבדה לופי ךיא עדא אלש דע רבד רבדל ד"ע הלע

 ןב ךלצא ןתח השענ רבכש יתרמא ינא ,ל"הזב יל רמאו ר"ומדא ינפל יתארקנש

 דועו דמוע אוה ךיא ןינעה לכ ול יתרפסו ,יניעב רשי ןכו .שאלאהד ןואגה ברה

 ימצעב בתוכ יתייה ילוא האירבה וקב יתייה םא יל רמאו ,רמד ובתכמ ול יתארה

 ,תועובש המכ הז יוד שרע לע לטומ ינאש רחאל םנמא ,רבד יתלאשנ אלש ףא םשל

 ל"נה ןואגה ברהל םעפה דוע בותכתש דע רבד םוש השעת אלש ךל הוצמ ינא

 ונב 'יה זאמש רחאל ,ןושלה הזכו ,דואמ רבדהל יתמכסה ינאש ימשמ יל בותכתו

 רשפאב 'יה .ךל רופסת תועובש העבש רבע רבכ םכיניעב ןח אצמו ךתרוק לצב

 ינא ןיאו ,םידמועו םייולת 'יהתש אלו ט"זמל תושעלו רומגל רבדב דוס קותמל

 אל יכ .תושעל המ תדכ תררובמ הבושת םשמ לבקתש דע רבדה תוחדל םיכסמ

 ןואגה ברה לש ונב םתסה ןמ יכ ,הנש יצח הזכ רבד בכעל ונימוקמב ןכ השעי

 המ לש םירבדב כ"כ בכעי אלש לטומ וילעו 'יחת ךתבמ םינשב אב רתוי ל"נה

 לע ףיסוהל וללה םייתורושב יתאבו יתרמא קידצ ןוצר תושעל ןכל .ל"כע ךכב

 הכ .ונתא ת"ילת םולש רמואו םייסאו אצא הזבו ...התע דע יתכרעש םיבתכמה

 הפצמה ודידי שפנ תוואכ הרהמב תובוט תורושב עימשהלו עומשל 'ה םףיסוי

 ןרק םרוי זאו לארשי לכ ןרק ךותב ונרק תמרהלו המרה ותבושתל

 .קאללאפ לגס ז*רוהמ לודגה ברה ו"מאאלב ביל דוד

 ."בוט-לזמ, קרבמ י"ע אמייק לש רשק תורשקתהה רמגנו .םימיה וכרא אל

 ריעב ג"מרת לולא "יי םויל העבקג הלודגה הנותחה .5 םינבהו םירוהה תחמשל

 ,רודה ילודג ובסי הב .םבל תחמשל תונכהה לכ תא השע ביל דוד 'ר .שופאל

 הלע אלש ףא .ביל דוד 'ר .ןגריבנביז תנידמ ילודג םינברה םע ןוילעה לילג ינבר

 'יה ז"כב ,ותנותח ירחא לעמיירטש םע ישמ ידגב שבליש ןתחה תא ענכשל ודיב

 ,ידיסח שובלב ךלי .םידיסח תדעו להק ינפב הפוחה תחת תוחפה לכלש זע ונוצר

 ןורזפ לע יל רצ םידגבה ןינעב קר. :ונתח תויהל דעוימהל בתכו .םוקמה גהנמכ

 יפל תצקמ תושעל םכנוצר םא שסטייד ישובלמש יתעדי רשא קירל םכנוממ

 מ"פנ ילצא רשא הזל ץוח יל ונימאי יכ .ןגמו םנח לע אוהו .ךס המכל עיגי םכדובכ

 דוע .ץראה ימעד ןיע תיארמ ש"כו .לעמיירטשב הפוחה תחת ןתחה ךליש הלודג

 אל התע דע זאמו ז"ע דואמ תקקותשמ 'יחת הלכה הרקיהו העונצה יתב רחתוי

 שסייד ישובלמב הדובכ רתוי יכ דובכ הזיא תמחמ התנווכ ןיא יאדוובו .תובשת

 עדוי ינא םג ,רבדב בכעמה ימ יתעדי אל דועו ,םימש דובכ הלצא רקיעה קר

 תוברב קר ליסכה וא םכחה תעד עדווהל א"א םנמא .הברה קדצת לא םכחה ירבדמ

 קומע יכ 'ה תארי ןיבת זא הרהטב הרות דומלל המ ןמז בשיש רחאל םימיה

 םוי אוהש הפוחה תחת ךלהש םישובלמ הזיאב קוליחה עדותיו ,הנאצמי ימ אוה

 דחא קידצמ יתעמש רשאכו .הבוטל םדאה יח רשא לכ לע המיתח םויו םירופכ

 אל הוקמל ותפוח םויב ויבא ךלהש הכוז 'יה אלמלא 'יפב רמאש ק"הור לעב

 .ל"צז ןתחה ונבלו ןאמסוז יבר וניברל דאהינאבמ ןואגה תכרב (מ בתכמ) םיבתכמ האר 6
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 שקאפ תרכזמ

 ןיאו .אמיכחל ידו ,ראבה יפ לעמ עודיה ןבאה לולגל כ"כ השק הדובע ךרוצ 'יה

 הבשחמ י"ע דוריפ וא תיבב תקולחמ הזיא ו"ח םורגי אלש הזב רתוי ךיראהל ינוצר

 םכותבו ןירגנוא יקידצ המכמ יתעמש רשאכ ,.םימשל יתנווכש םימורמב ידהס יכ

 תושעל םשה יאריל ךרוצה כ"כ ץרפנ רודה רשא הזה ןמזבש י"נ קידצה יחא רמ

 * ...אמיכחל ידו ,םידדצ 'ג םע עבוכו ןיליופ ישובלמ שובללו ךפיהל

 : בתוכ עבוכה ראותב טרפב ידיסח שובל דעב ררע דוע

 ךל ןיכהל ילע הוצת וא ,טוה רעביב וא טעמאס תוחפל הנקתש ךל רמוא ינא,

 אלו ,לוחב םישבול יבא רמו יחא רמ םגו לוחב שבול ינאש ומכ ,הפי טוה רעביב

 ."ל"דו הנקכ ךר 'יהת םלועל קר ,לזרבכ השק םהש ךעלטיה עדאמ ןתואמ שיבלתש

 בסי ,לקעז יבר אשידק אבסהש םיקקותשמ ויה םידדצ ינשמ החפשמה ינב לכ

 ,ונוצר 'יה ןכ אל לבא ,הוצמ לש הביסמה תא ותעפוהב ראפיו ,םיאורקה שארב

 ךרעש תולצנתה בתכ ךל אהו ,ותעיסנל השמ 'ר ןואגה ונב תעיסנ םידקה אוה

 .ןנד ןתחה ונבלו שאלאהד ברהל ובל תקדצב

 יבוהאל ףוגו שפנ תאופרו תוחמש עבושו תוחלצהו תוכרב בר םולשהו םייחה

 ע"וסי קידצ םסרופמה לודגמו זועמ לודגה ןואגה ברה ,ח"כ שפנ דידיו ע"ידי

 ,ריהבה רואכ ריאי ורנ א"עי שאלאה ק"קב ד"בא רפוס ןאמסוז ו"המ ת*שקכ

 גלפומה רוחבה רפוסו םכח רפוכה לוכשא ףסוי תרופ ןב דמחנה ונב םע

 ת"שקכ םימת ןתח ןשי אלמ שדח ןקנק ןונשו ץורח הרוהט האריו הרותב

 .י"נ רפוס ביל ףסוי ו"המ

 הנה דע זאמו ,ןוכנל ןנחתאו רדסמ םכתרגא יתלבקש עידוא !ה"שדחא

 השעאש תואקדצהו תואלתמא יתעדב ולעו ,רורב רבד בישהל המ יתונתשע וכובנ

 ויזמ תונהלו ח"ת תביסמב בסהל ףינס תויהל ישפנ תחמש םע יארוב ןוצר

 הרקיה העונצה הלכה ותב יתדכנ תחמשו י"נ קידצה ינב תחמשב תוארלו הניכשה

 ךרב ערז הליג ןב קידצ שפנ םע ,הנוירפא םויב הדוסחו האנ הלכ הללוהמהו

 יתבשחמ לע תאז לכ יתולעהב ,הבר ארבג תויהל דתועמ ןיסחויה תלשלש 'ה

 חמשל הלודג הוצמו יב רקיתא ירוקיתא יריבחו יתונבו ינבש םג המו ,יבל חמש

 ומצע לצא בורק םדא יכ רבדה טילחהל יתארי םנמא ,הלכו ןתח תחמשב חומשלו

 חינהל תונחמ ינש ה"ועב םש רשא ריעב הברה שוחל שי יכ ,ותוכזב ךפהמו

 ינא םא הברה ינא קפוסמ ,ללכ הארוה הרומ ילבמ רתוי וא תחא עובש םיאריה

 תחמשו םירחא י'ע םייקל רשפא הלכו ןתח תחמש יכ ,ארובה ןוצר הזב השוע

 ינשו ,ונוצר ינפמ ךנוצר לטב ןנתדכ לטבל ךירצ ינאש אטישפ יפוגו ישפנ

 ןפכ תושעל יתבשייתנ רצק ןמזה ןעיו ,הנה דע ישארב םימחלנ וללה םידדצה

 ילאוגו יבורק םלוכ אלה תינשהו ,קפס לכב ףידע השעת לאו בש אדח ,ןורחאה

 תליזגב ןידכ אלש השוע ינא םא םגה ,יל ולחמי יאדווב יערז ערזו יערז יבהואו

 לבא ,יתלבקתה וליאכ ינרה רמאל םכתאנהו םכדובכ לוחמל םכדיב אלה םכתחמש

 הברה שוחל שי םגו ,לוחמי ימ םימש דובכ ו"ח ןידכ אלש ךפיהל השוע ינא םא

 םא יכ הז רבדל ילש םיעוגעג כ"כ םסרפל ינוצר ןיאש תמאו ,ו'ח םשה לוליחל
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 רפוס ביל ףסוי יבר

 יל אהי אל ןעמל ותיבל אביו לכה םש חיניש ינא ארי י"נ ןואגה ברה ינבל עדווי

 יכ ןקז שיאל אחריטה השקש קר וינפב הזמ רבדל ןיא ןכלו ,רבדב בוכיע בוש

 תחנ שי יל םגו ,יתאמ רתוי וב ותחני תחנ םיאורקה לכו םיבוסמה לכש יתעדי

 שודקה םהיחא תא ואר אל רשא ןעגריבנביזב םש םירדה יתונבש הזמ לודג חור

 ונב םע י"נ ג"רדה ינפ תא הלחא ינא התעו ,ז"עז וחמשיש םינש ו"טמ רתוי

 הטונ יתעד יכ הרומג הליחמב יל ולחמתש ןגוהכ אלש השוע ינא םאש י"נ ןתחה

 םכדידי ...דובכ ןיקלוח ןיא ה*ח ו*ח שיש םוקמבו תדכו ןידכ השוע ינאש דואמ

 הבר הבהאב םתוחו ת"שד

 .קאללאפ לגס לקעז 'קה

 הראופמה הנותחה תא גוחל דעומ םויל רבע לכמ ורהנ םידבכנה םיחרואה

 יפסתתשמ לש םחור בצמ תא הכידש רוהט אל הרקמ עריא לבא ,שופאל .מב

 םימי העברא ,לולא 'ו םויב ומלועל ךלה בל בטי לעב טוגיסמ ק"הרה ,החמשה

 .הנותחה ינפל

 דקשו ,הכלה לש תומא 'ד ךותב ול בשיו ,וימח תיבב ראשנ ביל ףסוי 'ר

 תעב ונתוחל הולתנו תודיסחל וכירדה וימח .האלפנ הדמתהב הרהטב הרות לע

 .* רודה יקידצ ראשו * ל"צז ט*וי תשודק לעב תשודק ויזמ תונהיל טעגיסל ותעיסנ

 םעפמ דבכתנו ,שדחה ודובכ ןכשמב רהמ שיח בהאתנ ביל ףסוי 'ר ךרבאה

 תא אמצב תותשל ואב םע ןומההו ,הדגאו רסומ ירבד להקה ינפל שורדל םעפל

 תעב .םיתפש קתמבו םעונ ירמאב םירמאנו םירקי םינינפב םילבותמה וירבד

 המק ,בוראבז לש תונברל שופאל לש הבר סיוו השמ 'ר ג"הרה לבקתנ תאזה

 ןוגה ךרבא ונתא שי אלה ,רכנב בר שפחל ונל המל ורמא םיבר ,ריעב הרעס

 ורחסמש תויה הזל דגנתה אל ונתוח םג .ביל דוד 'ר לש ונתח אלטציא ותואל

 .דובכב ונתח תא קיזחהל לועה תא תאשל ודעב 'יה השקו טטומתהל ליחתה

 דצל ודמע טעגיס ידיסח .םימיל ריעצ דוע אוהש םירחא ונעט אסיג ךדיאמ

 ומצע תא אצמ ביל דוד 'רו ,בל בטי לעבה דכנ ב"ט דוד השמ 'ר צ"הגה

 ןואגה ברה ר"ומאמ, : בבתכ (הפ תוא מ"ירב ,אריו 'יפ) רפוס טוקלי ורפסב וניבר 7

 ."יתעמש א*טילש טוגיס ק"קדבא אפיל ט"וי איננח ה"ומ קידצה

 ופיקה ,ט"וי תשודק לעב ק"הגה לצב טוגיסל תובשל ועסנשכ םעפש רפסל ליגר "יה 8

 ישימח םויב המש ועיגהו ,ל"צז אנרובדנמ על"יכדרמ 'ר ק"הרה לצא תויהל ךרדה תא

 תליפת עצמאב ותוא ואצמ ק"הרה לש ושרדמ תיבל וסנכנש תעב .ברע יללצ וטנשכ

 .האירקה תא תוארל ידכ תולודג תוקובא וקילדה הרותה תאירק תעשבו ,וכרדכ ,תיוחש

 הנה ,וניכרד לע דואמ אלפתמ ךרבאהש האור ינא ,יברה רמא ,םולש ונתנשכ הליפתה רחא

 ריאמ 'ר לצא 'יה הוצמ-רב השענ על'יכדרמשכ ,ךל דיגא זא עלייכדרמ הז ימ תעדל ךנוצר

 ןתיל עדי אלו ,אדח העשכ ליריאמ 'ר דמע ת"סל תולעל עיגהשכו ,ל"צז ןאלשימערפמ

 םירוחב ראשל ומכ םתס ב*ה רמול ,על"כדומ תא אורקל ראות הזיאב ושפנב תוצע

 לוקב ארקו ותעדב לפנש דע ,דליל םיאתמ אל כ"ג ונירומ הרומ רמאי ,ותעד לע הלע אל

 --  עלייכדרמ אוה ימ רעשל ולכות הזמ ,"ומש יכדרמו הריבה ןשושב 'יה ידוהי שיא. לודג

 .(ל"צז ראוושמטמ צ"הגה ב"ש יפמ)
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 שקאפ תרכזמ

 ידיסח ילודג לע הנמנ אוה ינש דצמו ונתח תלודגב ןינועמ אוה ,הלודג הכובמב

 גוסנ דימ ט*וי תשודק לעבה לש ותעד יוליג ביל דוד 'ר עמששכ םנמא .טעגיס

 הבוט קיזחהש ,טעגיסמ ק"הגה לש ובתכמ ךל אהו .ובר ירחא רהריה אלו רוחא

 .הז ודעצ דעב וניברל

 .א"עי טיגיס ק"פל ד"מרת תוחילסד 'ג ה"ב

 ,יקבו ףירחה ברה ונישפנ דידי ,םיקותמו םיבוט םייחל .םיקידצ לש ןרפסב קחוי

 .י"נ רפוס ביל ףסוי ה"ומ ת"שכ תולעמה ראפ תודומח שיא ,רפוסו םכח

 בוטה ובבל ןכות ינעדוה ובו ינעיגה הזמו הזמ הבותכ הפע הליגמ ובתכמ

 הבוטה לע קומע בל ברקמ יתדות אנ חקי ,וניתשקובמ אלמל וניתבוטל לעפ רשא

 י"נ דיסחה ברה ונדידי ונתוחו אוה רומגי ןכ לחה רשאכו ,הכ דע ונלמג רשא

 קיזחמ ילכ ה"בקה אצמ אלו ,ונוכמ לע םולשה לגד דימעהלו בירה טיקשהל

 .םולשה אלא לארשיל הכרב

 תראפתלו םשל החונמ םוקמ ול איצמהל ת"יה והרזעי הז תוכזב רשא הוקאו

 ול ןיא יכ חטב יתעדיו ,החונמו טקשהב ,הלודגבו הרותב הלעמ הלעמ תולעל

 ודגנכש דצמ וינפל הז ןיא עדויה יכנא רשאכ יכ ,ותלבק תעינמ לע המואמ טרחתהל

 תולאשמ לכ אלמי ת"יהו .ץפח לכל תעו ,םייקו לבק יוה ל"ז ורמא רבכו ,ל"דו

 הנחמב השענה הירורעשה ד"עו .ושפנ התוק רשאכ ולגד םירהל הבוטל ובבל

 ,םהילג ושחיו הממדל הרעסה טוקשת יכ םישודקה וניתובא תוכזב ונצמאת יתוקת

 ואצמיו ןועמשי וילא לודגכ ןטקכ יכ הוקא י"נ לודגה ברה א"ב םשל אבי רשאכו

 רחא ה"יא ךא ,רבדה ךישמהל ילבל וניתעדו ,םינינעה לכב םצפח תרטמ וב

 ותדע תא להנל תחלצומו הבוט העשב ותריד םשב עבקיש הוקנ ל"עבה נ"מי

 וב חור רשא שיא אוהו ,המכחהו הרותה יעובמ לע ןמאנ העורכ םישדק ןאצ

 דמל רשאכו והעייסי ויתובא תוכזו ,דחאו דחא לכ לש וחור דגנ ךולהל לכויש

 ןב יכ םינש המכ הז ולהאמ שמ אל רשא ,ע"יז ה"הלצז ק"האגה ו"מאא ק"כ לצא

 רקי דיסחה ברה נ?ידי ונתוח םולש תאו ריעה תא יניגב שורדיו ,ול אוה ם"ינקז

 הנשל ומתחיו ובתכי םדעב יתריתעו ,'יטמנ ןוירפאו ,י"נ תונובת שיאו חור

 ...הקותמו הבוט

 ח"נולב ש"וד נ"הוא ודידי הזב יננהו

 .ה"הלצז ק"האגהב אפיל בוט םוי 'יננח 'קה

 תורמלו ,השק הסנרפ בצמב דמוע וימחש םנמא שיגרה ביל ףסוי 'ר וניבר

 ,הילעבל תקפסמ הניאש הדועסמ תונהיל ששח הבצק ילב תונוזמ ול חיטבהש

 דיבכהל אלש טילחה זא ,ןקריפל ךומס ועיגהש תונבו םינב ול 'יהש םג המו

 .* הדובעו הרותל החונמ םוקמ ול שפחל לדתשיש ןואגה ויבאל עידוהו ,רתוי

 ברהש תויה (ןיצרבעד י'ע) עקשטערעד ק"קב תונברה אסכ ןקורתנ תאזה תעב

 ,זאסגערעב ק"קד ד"באל לבקתנ עקשטערעד לש הבר רפוס המלש 'ר ןואגה

 .העשה תא קוחדי לא לוכאל םחל ול שיש ז"כש ובישה ויבאש (דמ בתכמ) םיבתכמ האר 9
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 תוברל עקשטערעד להקב דחא הפ לבקתהל ביל ףסוי 'ר וניבר דיב הלעו

 וניבר רידאה ןואגה ונקזמ לביקש אנמרוה תכימס הדועתה תאזו .לילגהו הביבסה

 רעשיפ בילטאג 'ידידי ר"רה ע"סיצ ןואגהמו דאהינאבמ ןואגה וברמ ,רגנוא לאוי

 .ל"'צז גרובנסיוו-לוטשד בר

 ךרה ידכנ ,הרקי ןבא יאהל ,הראפתו הלהת יתפש הנעבת .הרותה ןתונ רזעב

 אטחי אל ,הרשיה הרבס יקמעב דואמ ןונשו ץורח ,הרותה תמכחב באו םינשב

 טעמכ יקבו ,הארוהל אתעמש יקוסאל ירטמלו לקשמל ,הרעשה לא עלוקב

 ,הרוהטה הרונמכ ריאי ורנ אדוהי ףסוי ה"ומכ ןתחה רוחבה ,הרותה ירדח לכב

 רשא ,שאלאה ק"קב בר רזעילא ןאמסוז ה"ומ ןואגה ינתח ןב ,הרשי עזגמ רטוח

 ןתנ .הרותה לש הלאה ךותמ שמ אלו ,הרוהטה האריה יכרב לע לדגתנ ודועמ

 םג .הרמשלו הדבעל שדק ויתותעו וינמז לכ שידקהו ,הרפכ וימולע ימי ירחבמ

 ,הרורב הכלה רכזנו השעמ האר .הארוהב ויבא תא שמישו ובלב ןתנ תורוהל

 הרויו ןידי ןידי ,הרתהו אנמרה תושר ,הרטעהו רזנה ןתילמ יתענמנ אל כ"'ע

 ייהיו ,הרוהטה ןיבו האמטה ןיב לידבהלו ,רוסאה ןיבו רתומה ןיב ןיחבהל ,הרוי

 הפשב ליח תושעל ,האריו תעד חור ,הרובגו הצע חור וילע החנו ורזעב 'ה

 םינוגה םידימלתב ולובג ביחרהלו ,הערה ןמזה תאלחמ םיבר בישהל ,הרורב

 ,הרומג הלכשהב ליכשי הנפי רשא לכבו חילצי ודיב 'ה ץפחו ,הרבכ םכות

 ,לאוגה ןויצל איבהל ,לאוי ומש ןעמל ,הרהמב וניתובש בישהל ,.הריתעב הלפת ינאו

 .ק"פל ג"מרת בא םחנמ 'כ שקאפ

 לילגהו פ"וח ץטינכערמ רגנוא לאוי םתוחה םוקמ

 קרפב סופדב אב ,ד"מרת תבט 'כ ךיראתב ל"נה ונקזמ לביק רשא ינש ספוט

 .(145 'מע) ישימח

 תייליש

 כ"עמ נ"ה .,םירורבו םיבוהאה .םירפוס תחפשמ ,םירשי עזגמ רטוח אציו

 ,ןהיבג לע הלוע 'ה תאריו ,תואיקבו תוצירחב גלפומ ,קיתע אלמ ,קיתוה ברה

 ןואגה .םולהיו ריפס ךפונ ,םלוע דוסי קידצ ותואל ןב ו"רנ רפוס ביל ףסוי ה"ומ

 ןב ףסוי תרופ ןב ,א"עי שאלאה ק"קדבא ןאמסוז ה"ומ הלהתלו םשל םסרופמה

 האריו הרות ,תובא ץע ףנע תובוט תודמו תולעמב רתכומ ,תראפת ירפ תרופ

 ,םינושארו ס"שה תטישב וסרכ אלמו ,םימכח שמישו דמלו הנשו ארק ,תובלושמ

 ול בר וידי .,םינונש ויצחו ,.םינויכ ויניע ,םימוכיחב םכחתנו ,םיניד יקספו

 ,הרטעהו רזנ וילע תתל ול הדמעש איהו ,הרשי ךרד וכרדו ,ארבסו לופלפב

 ,ו"רנ שקאפ ק"קדבא לאוי ה"ומ רודה תפומ לודגה ןואגה ה"ה ,הרובחבש יראמ

 הנמנ תויהלו ,ושאר לע רוהטה ףינצה םושל ,ףינס תויהל ינממ םג שקב תויהו

 םיבוטו םילודגל הז רבד יכ יכנא םג יתעדיו ,אנמרוהו תושר םינתונה ךותב

 אל רוחא כ"ע ,השעא 'ה יארי ןוצר לבא ,הרשמהו זועה תתל .הרוסמ ינממ

 ,ןידי ןידי הרוי הרוי .לארשי ינב תא תורוהל ,אנל וכומס ןיד ןמ לכו ,יתוגוסנ



 שקאפ תרכזמ

 רבד אצת אלש ,ותמכחל תמדוקה ותאריב ינחטבומו .ןידל ןיד ןיב .םדל םד ןיב

 לדגתי ,הדועתלו הרותל ,הדוהימ טבש רוסי אל ןכבו ,ודי תחתמ ןקותמ וניאש

 .א"בב תרשל ןהכ דומע דע ,תראפתלו הלהתלו םשל ,הלעמ הלעמ ,הלעתיו

 ק"פל תבברמ ןויס ך"ז ק"שע 'ו םויל רוא ד"כה

 .קאללאפ לגס ז"מ ג*הב השמ : םתוחה םוקמ

 י"הזעב

 ו"צי לארשי ילודג לש םהידגב זוחאל לפטנ תויהל ןעמל קר יתאב הנה התע

 קידצ אתיירואב יקבו ףירח ךרבאה ברה ידידי שאר לע םדי תא וכמס רבכ רשא

 ברה לש ונב אוה שדוק רצנ י"נ רפוס ביל ףסוי ה"ומ ת*שכ ויכרד לכב םימת

 עדונ רשא ,א"עי שאללאה ק*קד ד"בא י"נ רפוס ןאמסוז ה"ומ ה"ע לודגה ןואגה

 אל רשא ימו ,רביחש םירפס י'ע ויתורובגו ופקת השעמ ץרא יוצק לכב םירעשב

 םינשב ךר הובאד 'יערכ ארבו .לארשיב תסחוימה תאזה השודקה החפשממ עדי

 ןידי ןידיו הרוי הרויש ,ו"צי םילודגה םע ןוכת ידי יכנא םג כ*ע ,המכחב ןקזו

 ,יה תירבב םינמאנה לארשי תוצופת לכב בר תויהל יוארו ,אתיירואד יניד לכב

 אסכ לע ותוא ובישויש לארשי תדע להק לכ ירשאו ,ואובי ויפ לעו ואצי ויפ לע

 וילע ודיעה רבכש ןעי רתומל ךא ירבדש םגה ,ושאר לע הרטע ומישיו תונברה

 הז לכב ?ריאי יכ שמשה רואמ לע שיא דיעי ךיאו ,ותוא וכימסהו וננמז ינואג

 ,הוצמ ישועכ ה"ה הוצמ רבדל עייסמה לכו הוצמ ישועל ףינס תויהל יתרמא

 ,ותומכ םיגלפומ ח"ת םיקידצ םינבר הארוהה אסכ לע םיבישומש רודל ירשאו

 הידמולו הרותה דובכל רבדמה ד"כ ,הרותה ןתונמ 'יהי םיכורב

 רעשיפ בילטאג 'דידי 'קה : םתוחה םוקמ

 א"עי גרובנעסייוולהוטש ק"קב ןעסקדאהטרא להקד בר

 רתכב וניבר רטעתנש םויה תארקל ,שופאלל ועיגהש הכרב יבתכמ ינש

 .עקשטערעד ק"ק לש תונברה

 .א'עי ה"ב ק"פל ןרק תמרה י"במל 'כ ק"שע 'ו םוי י"העב

 ולש ירשא ,החנאו ןוגי וסנו ,החמשב ושישיו םיקלא ינפל וחמשי םיקידצו

 ת"שכ דיסחו קיתו גלפומה ינברה יחא כ"עמ ה"ה ,הכרב אשי 'המו ,הככ

 םרוה רשאו ףנוה רשא ב"וח גלפומה ברה ונתחו .ב"בכע ו"רנ ביל דוד ה"ומ

 .י"נ ביל ףסוי ה"ומ דובכ עקשטערעד ק"קב הכרבלו הבוטל

 ברו ןח תאושתו ,ונילא םיולנה לכלו ונל ,אבבו הזב .אבט אלזמ ,אבב חתפמב

 ברו 'ה תעושי ונעידוהל םתרהמ רשא םכמולש תעידיו ג"טה לע םכל תודות

 רשבמ לוק עמשי דע ונחני קדצ ילגעמבו ,ונשטי לאו ונבזעי לא ןכ ,ובוט

 .ןמא ונימיב הרהמב ,וניצראב

 ,ונצמאלו ונקזחל 'ה ףסוי ןכ ,םולשהו םייחה דחי ונלוכ ונתא םג י*לתו

 'ה תעושיל ויניעו תופר םידיב בתוכה תריתעכ ,ותדובעו ותרותל ונבל חמשיו

 ש"דה םכיחא ,תופוצ

 .קאללאפ לגס ז"מגהב השמ
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 רפוס ביל ףסוי יבר

 .טיגיס ק"פל ה"מרת רבדמב תשרפ 'ב םוי ה"ב

 ,הלהתלו חבשל םסרופמה ןיצקו דיגנה גלפומה ינברה ה*ה ידידי דובכל

 "וכו יקבו ףירחה ברה ידידי ונתח דובכלו ,י"נ קאללאפ הדוהי דוד ה*ומ ת"שכ

 .י"נ רפוס ביל ףסוי ה"ומ ת*שכ

 ברל לבקתנ י"נ ונתח דובכ ל"ת רשא הבוט הרושב םע ינעיגה ובתכמ

 הרושבה לע ול ןח ןח תואושתו ,עקשטערעד ק"קב ןורושי תדע להקב ד"באו

 ט"זמ םכל רמוא יננהו ,ישפנ בישמל יל 'יה דואמ המ יכ ,יל בתכ רשא הבוט

 הרות לש להאב בשיל הכזיו .תוחלצה יתמב לע הלעמ הלעמ הלעיש אוער אהיו

 רשאכ הוקאו .ןושעי רשא השעמהו וכלי רשא ךרדה תא 'ה יכרד םעל תורוהלו

 ...הרהמב העושי 'יחיש ב"בלו ול רומגי ןכ הבוטל תוא ומע תושעל 'ה לחה

 הבהאב ש*ודה שפנו ושפנ תואכ ,הבוטל לכה רומגי ת*ישהו

 .ב"ט אפיל בוט םוי 'יננח 'קה

 ,עקשטערעדב תונברה אסכ תא וניבר אלמ ב"ת ירחא ה"מרת ץיקב דוע

 .ליגרו ןקז גיהנמכ הליהקה תא ךרבאה להינ רבכ הנש ג*כ ול ואלמנש טעמכ

 ךרד ול הרויו םיניעל ונתחל 'יהיש ,דאהינבמ ןואגה ויחא תא שקיב וימח רמ

 ,תונבר תוכלה ךנתח תא דמלל ךתשקב ד"עו, :ול בישה ז"ע ,תונברה תגהנהב

 רשא ול דיגי אוהו ,ש"וי ךרואל ינממ רתוי ןקז בא ול שי אלה ,ךילע ינא המת

 םימעפ ףלא תונבר תוכלהב יקבש וחיש תאו הזה שיאה תא יתעדי יכ ,השעי

 ודמעש תוקיפסו תולאש לכב וכירדה ויבא יכ .תמאה תרטמ תא איטחה אל ."ינממ

 .יל הליהקה ישארו תוירבה םע ותוגהנתהב ןהו הארוהב ןה ,קרפה לע ול

 קזח דוסי לע הרהט הוקמ שדחמ תונבל 'יה עקשטערעדב ויתולועפ שארב

 םוקמ דומלת תיב דסיו ,וריעב שרדמה תיב תא שדיח כ"חאו ,תורמוחה לכ םע

 לצא ופסאנש םימיה וכרא אל .דמח ירוחב דמללו דומלל ,הבישי דימעהל רשכומ

 הרבח ןקית תאזלו ,לדגו ךלה ועמשו הביבסה לכמ םירוחב םינינמ המכ ךרבאה

 .הדובעו הרותה לע םינוגה םידימלת םע דקשו ,םיינע ינב םירוחב רובע תונוזמ

 םתהל עלקיא םעפ .הנידמל ץוחמ םג םידימלת ואבש דע הלדג הבישיה םש

 גאדו ובריקו וילע למח וניבר .גרבגנל רודגיבא ומשב ,היצילגמ םותיו ינע רוחב

 לש ונתח השענו ,םימש תאריו הרותב םש לדגתנש דע ,ותוכרטצה לכ דעב

 דיגנ שיא ,לופונרטב דוד ול 'יה הזה רוחבה .םשמ ץיבוקשומ רזעילא 'ר ח"הרה

 בוטה לכ תא ודודל עידוה אוהו ,ומש תוילגרמ יכדרמ 'ר ,בוקטרושט ידיסחמ

 הרותב םש הלעתנש ךיאו הבישיה ביטמ םגו ,.עקטשערעדמ ברה ומע בטיה רשא

 םש דמל רשא ,'ילדג ונב תא המש חולשל דודה רחיא אל ,תובוט תולעמבו

 ול בתכו ,וניברל הבוט ריכהל הצר ויבא .ודומילב הכרב כ"ג הארו ,אבוט םינמז

 זא 'יהש ל*צז דוד השמ 'ר ק"הרה תא ריכהל בוקטרושטל אוביש זעה ונוצרש

 תונמדזהה תא ץימחה אל וניבר .ויתואצוה לע לכהש ןבומכו ,ותונקז תעל רבכ

 .(טנ-דמ) םיבתכמ האר 0
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 שקאפ תרכזמ

 שדוק תבש ותואמ הברה רפסל ליגר 'יהו ,ןועמש 'ר ברה ויחא תייולב םשל עסנו

 תא רבכ גהנש ל"צז לארשי 'ר ק"הרה ונבו ל"נה ק"הרה תציחמב תבשש

 .עייז ,בוקטרושטב םש תוכלמה תיבמ םגו .ויבא לש ותשלוח בורל תונחלושה

 דחא קדנופל הרות ידמול לכ תא ףסא ,עקשטערעדב תונקת המכ ןקית וניבר

 השודק הרובח דסיל דחאכ םלוכ ומיכסהש דע ,םיברב הרות דומיל לע םררועו

 הרות ירועישמ ולשרתי אלש תוסנק םע םמיתחהו "הרות ידמול תרבח, םשב

 .ייומויב םוי ידימ

 הליהקה ינב לכמ הריתי הביחו הבהאב .תוחונמ ימ לע םש וניבר ול בשי

 םררועו תוילגרמ קיפמ הפ ול 'יה .הביבסה לכמ לילגה ינב ישנא תא תוברלו

 ,המילש התיה אל ותחמש לבא .הנוכנ אל הרקמ לכ לע םהינפ לע םחיכוהו

 ,ק"שזב דקפהל הכז אלו םינש לע םינש ורבע יכ ,הגותו רעצ אלמ 'יה ובל

 הפורת איצמהל םיאפורב שרד םגו ,ודעב וללפתיש ורוד יקידצ תא ררועו שקיב

 קידצ ותוא רעטצה וימי לכ .הכורא התלע אל םשפנ ןובאדלו ,תינקדצה ותגוזל

 לע דימת התעמדו ,החנאנ איה םגו ,ובלל עגנש דע ,תונבהל הכז אלש לע

 .הנונחת לוק 'ה עמשיש היחל

 רפוס לשיפ יבר צ"הגה אוה ,וניבר לש לודגה ויחא רטפנ ג"נרת תנשב

 תינברהו ברה .(ע"ל) םינטק םימותי השמח וירחא חינהו ,ל"צז רווראשד ברה

 יבצ קחציו םחנמ םידליה .י?םינבכ םלדגלו םימותי ינש חקיל םהינש וטילחה

 יכרב לע םש ולדגתנו ,םאו באכ םהל ויהנש םישדח םירוה םדוד תיבב ףאצמ

 ןיב ,החפשמהב םיכרצנו םיבורק לכל חותפ 'יה םתיב .הלוגדה ותרבחמו ףסוי

 ושיגרה ,החונמ תיבו חוורמ םוקמ םש ואצמ םלוכ .תינברה דצמ ןיבו ברה דצמ

 תבוטל ישונא חכמ רתי התשע תינקדצה הדודה .שממ תיב ידילי וליאכ םמצע תא

 ןוצר תואלמל ךיא הגאד הריתי תוצמאתהבו ,הילע 'יה םרוסחמ לכ .םיבורקה

 ,תואיל אלל הלמע הבישיה ידימלת דעב םג .התרוק לצ יאבמ דחאו דחא לכ

 הבישיה ירוחב תא םגו .תבש יכרצ תא ןיכהל הליל תוצחב המק ישש ליל לכב

 .הדמתהב ודמליש םדדועו ,םיפצר תוגועב זא 'יחה

 ןיכהל 'יה וילעש המ ץוחו ,ותמשנו ושפנ ןוקיתל ויתוליל תא שידקה וניבר

 םירפס תושעל 'יוטנ 'יה ודי דוע ,הארוהה לועו הליהקה גיהנהלו ,וירועיש תא

 השק הדובע ,הרותה לע "רפוס טוקלי, רקיה ורפס תא רדסל טילחהו ,הברה

 םירואיב םע ל"זח ירמאמ ,םיגוס השלשל השרפו השרפ לכ תא וקלחב ,שדקמבש

 השעש ,םיבר תב רעשב ללהתנ הז ורוביח .דפסהו ןיאושינ ,הלימ תירבל ךרצנה

 לכב וינפוא לע רובד רבד ל"זח ירמאמ תא אוצמל םינשרדו םינברל הלודג הבוט

 .הרותבש תוישרפ

 לארשי 'ר ,לעארזיא אדוהי השמ 'ר ,םייהנאמ 'יעשי 'ר ,רגרב ןנחוי 'ר : םימתוחה ןיבמ 1

 ,ב"וש ןמדירפ קחצי 'ר ,לגס רזעילא 'ר ,רלצינש ריאמ 'ר ,פ"ש 'ילא 'ר ,גרבצרה

 .דועו ןיילק רזעילא 'ר

 םינקותמש ןרכש ןתמ לש תורצוא לכ תא ה"בקה ול הארה ,ןוחא רשא תא יתונחו, 2
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 ורפוס ביל ףסוי יבר

 וברו .ןואגה ויבא תמכסהב *תישארב, ןושארה ורפס רואל אצי ד"נרת תנשב

 ודוד ירבדמ .ל"צז רפוס ילתפנ יבר צ"הגה ודודו ,רפוס טבש לעב ביפמ ןואגה

 אלפ כ"עו .,םינוגה םידימלת םע דומילב ךתדמתה לדוגמ יתעדי תמאו, :םש

 ,ךעייסמ תובא תוכז קרו .טק?לו רדסל שדוקה תדובעב הכאלמה לדוג יניעב

 וראפי םיברו ןח ךל ןתי 'הש הוקאו .ח"תו הרותה ןרק םירהל 'ה םשל ךתנווכו

 ."המרמ רבדל ךירחא םירהרהמ 'יהיש ו"חו ךרפס ונקיו

 יבר ק"הגה תמכסה ספדנ םשו ,ה"נרת תנשב עיפוה תומש לע ינשה ורפס

 תנשבו .ארקיו 'ס רמגנ ח"נרת תנשב .י:ל"צז אוואנישמ םאטשרבלה לאקזחי

 .םירבד 'סב רמגומה לע ךרבל הכז ג"סרת תנשבו ,רבדמב רפס ס"רת

 :וניברל בתכ גרבמעלמ שיקלעמש קחצי יבר רידאה ןואגה

 'מ ת"שכ ,םסרופמה ש"ורי ,יקבו ףירחה ג"האמה ברה כ"עמל בישא םולש

 .רגה תנידמב רשא א"עי עקשטערעד ק"דבאה י"נ רפוס הדוהי ףסוי

 הנהו .ןוכנה ודעומב ידיל ואב "רפוס טוקלי, ורפס יקלח 'ב םגו רקיה ובתכמ

 המה םיבר יכ ,שפנ תבישמל 'יהו םידמחנה וירפסב יתנייעו יתצפח ונוצר תושעל

 רשיו ןוכנ רדסב םגיציו ,הנרוג רימעכ ה"תכ ץביק רשא םימיענ ףא םיפי ל"זח ירמאמ

 ירבד רואיבב תורשיו תובוט תורעה תופסונ םהילע תש םגו ,השרפה יקלח לע

 קיפמ ויפו םהילע השורפה הוסמה ריסה ה*תכו ,המה םימותס הרואכל רשא ליזח

 ה"תכ השע בוטו ,הואנ ורבדמו רומ תופטונ ויתותפש ,םהב תונופצה תוילגרמ

 םיואר יכ ירחא םיבר םימי ודמעי ןעמל תרפועו לזרב טעב וירבד תא קקח יכ

 הנמה לע וחמשי הישותו המכח ישרוד לכ ינומכ יכ הוקאו ,אמלעב רדבתהל המה

 .ול הדות ועדיו ה*תכ ונל איבה רשא הדבכנה

 לינה ק"קדבאה שיקלעמש קחצי וכרעכ ודבכמו וריקומ יננהו

 ןיוועל ןתנ 'מ 'וכו ןואגה ברה ינתחל םג וירובח תא חלשי יכ רמד אתוטמב

 .ןיטהאר ק"דבאה יי"נ

 : ל"צז דמח ידש לעב םסרופמה ןואגה לש ובתכמ

 והרצני .הרות 'ה ןתנ רשא שדחב יעיברב (קיפל) תורואמה וב ולתנש םוי

 .(ק"פל) סולש בורו םייח תונש ול ופיסויו ,הרצו הקוצ לכמ אנמחר

 ןואגה ברה ,הרותד אינסכא םישודק לש ןנב ,רדאנ שדקב ,רדהו דובכל

 ףסוי רובציו ריבצמה אוה ,ארדהו אערא הרדה לארשיב הרות ץיברמ םסרופמה

 .(ח"מפ הבר תומש) *םימותי ילדגמ לש רמואו אוה ימ הז לש רצוא רמואו ,םיקידצל

 יבר ק"הרה ינפ לבקל ,עוענישל ותורחבב ודועב ויבא וחלששכ : רפסל ליגר 'יה 3

 תעיס םע תרחא ריעל עסונ יברהש עמש ק*ש ירחא ,ףרוחה ישדחב הז 'יה ,ל"צז לאקזחי

 ייה רוקהו גלשה .יברה לש ונורק תא גהנש הלגע לעבה י"ע םוקמ לבקל ול הלע ,ש"נא

 ודריו תונורקה ודמע העש לכב ונייה ,תודמעמ ושע ו*ח ופקוי אלש ידכו ,ארונו םויא

 אל יברה ,אלפ הז םנמא .תצק םמחתהל ידכ הדיקר ושע ףרש ןיי ותשש ירחאו עקרקה לע

 ויה ויתונותשע לכ ,תורעוב וינפשכ ומוקמ לע בשי אוה ,שחרתנה לכמ ךרדה לכב שיגרה

 דקות שא אלא ,תורירק ינמיס וב הארנ אל ,םיח ךלמ ינפ רואב םיקובדו םידורט

 .א"עיז 'קה ויתומצעב
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 שקאפ תרכזמ

 ר"רהומ ת"שקכ ,ארהנ ארהנ ץראל ריאמה ודיבש טוקליב ,הרותל םינזא השע

 רפוס טוקלי ,םישנאו םיקלא םיחמשמה ,םישודקה םירפס רבחמ רפוס ביל ףסוי

 .הרב המחכ חרזיו ריאי ורנ .םיקתממ וכחו םידמחמ ולוכ ,םיקלח השלש

 הלבקמ הדות לוקב עימשהל ,הרוהטה והור עיגרהל אב הזו רבדמ הז תוא

 טוקלי םישודקה וירפס ,הרוהט החנמ רמ ןל רדש יד ,הרקיה ותרושת ךליאו

 ,הרוא תיבה לכ האלמתנ (ג"פל) תד רנ אבו ,הרותב תשלושמ הכרב ל"זנה רפוס

 תחא םיחוכנו םיבוט רמד ילימ לכ םיחבש לש ןמוקמ והזיאב בל לכב יתארק

 הרתסלו הסחמל ול 'יה 'ה אנא ,ארונהו רובגה 'ה לא ןנחתאו ,הרדענ אל הנהמ

 ,ארוהנד אניצוב השודקה ותרות תוכזו ,הריכז הריכז איתא רוכזת םינבל תוכזו

 דע המלש הרות םלשב יהיו םימימת סיפדהל בוט יכב םייסל הכזיו ודעב ןגת

 יחדנ ץוביק תוארל הכזיו םימיענבו בוטב ויתונשו וימי אנ ךראהו ,ארימג

 שפנכו ,הרקיה ושפנ ץפחכ ,הריחבה תיב ןינבו ונחישמ תאיבב ,הרוזפ הש לארשי

 א'עי ,הראזאבוסאראק ריעה הפ ,הריתי הבחו הבהאב ודעב ריתעמה

 .מ"חה הנוכמה ינידמ ואיקזחי םייח ריעצה

 י'נ ןואגה ברה ונב םג, :ראשה ןיב בתוכ ל'צז רגולק ןימינב םהרבא יבר ןואגה

 ,רזעילא טוקלי ורפסב םיברה תא הכיז רשאכ א"טילש ןואגה ויבא תובקעב ךלוה

 לע רפוס טוקלי דמחנ רוביח רביחו םירפוס ירבדמ תוינש ףיסוה אוה םג ןכ

 ףסא יכ ומב יטיבהב יניע הנרואתו ,םיקלח ינש יל חלשו הרות ישמוח השמח

 ל"זכח ירבד שיבלהו הגונ םיקיפמו ויז םיאלמ םימיענו םירקי םירבד וינפחב

 ". ..'ה תאריו לכשה רסומו תעדבו הנובתב ותמכחב תולצחמ

 לש םתכרב וטלבנ ,םיבותכב המה רשא הלהתו הדות יבתכמ ןומה ןיב

 ק"הגה ,בובאבמ ר"ומדאה םאטשרבלה המלש יבר ק"הגה ה"ה :םישודקו םינואג

 .ל"צז בוקטרושטמ לארשי יבר ק"הגה ,טוגיס ק"קדבאה ט*וי תשודק לעב

 שודקה וניבר ויבא ח"לח קבש רשאכ שודקה םוי ברע ג"סרת תנש שירב

 אלמל דחא הפ ,ביל ףסוי 'ר וניבר לודגה ונב רחבנ ,ל*צז ןאמסוז רזעילא יבר

 ךלה רשא ביבחה םברמ דרפהל וצלאנ עקשטערעד הליהקה ינב .שקאפב ומוקמ

 .הנש י"ח הז הריתי הביחו הבהאב םהינפל

 ונא םיגיצמ ,שקאפד תונברה אסכ תארקל ולבקתנש הלהתו הכרב יבתכממ

 : םיספוט השלש

 ג"סרת ךל ק"שע ב"פ הפ ייהזעב

 עלוק יקבו ץורח גרומ ג"הואמה ברה ידידי ידימלת דובכל הכרבו םולש

 הסורפ ותדוצמ י"נ רפוס ביל ףסוי ה"ומ ת"שכ תולעמב רתכומ הרעשה לא

 .א"'עי שקאפ ק"קל

 רשאכ ןמזה תלחתב ליגרכ אבוט אנדירטש ןמזבו ותעב נ"ע יתלבק ובתכמ

 והינ יה 'ה ןורא חקליה לע רעצו ןוגי יתאלמש רחאלו .י"נ ידימלת שפנ עדי

 ק"קד ט*ורקאל בר גליד י"ע כ"ג ירעצ יתעדוה רשאכ ל"צז ןואגה שודקה ויבא
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 רפומס ביל ףפוי' יבר

 לעב ג"הואמ ובר אבאד 'יערזל חאמ קבדו ןמאנ בהוא ןידבאד לע לבחו ,שקאפ

 יתמחנ תאז .עגר לכבו העש לכב דימת וברקב דקות 'יה הבהא שאו ,ל"צז ס"כ

 ויבא םוקמ תואלמל ,שקאפ ק"ק ישנאמ י"1 ידימלת כ"עמ לבקתנ יכ ןכ םג

 ךכרבמ ינא ןוצר אלמ בלבו הציפח שפנבו ןיע בוטב ,ודובכ אסכ לע ל"צז קידצה

 ,לארשיב הרהטו הרות ץיברהל האריו הרותב ל"ז ךיבא תשודק םוקמ אלמל הכזתש

 לע דומעל דימת ךנימיל דומעי םישודקה ךיתובא תוכזו ,הצוח ךיתוניעמ וצופיו

 ךרדה תא 'ה םעל תורוהל הדגאו הכלהב ךחורב םינש יפו .שדוקה תרמשמ רמשמה

 ךנרקו ךשיר םירי 'הו ,ךיכרד לכב חילצתו ליכשת יכ ץמאו קזח קר ,וכלי רשא

 לכלו ךל ט"זמ תכרבב םתוח ךתחלצהב ץפח נ"הוא ךבר ץפחכ תחנו הבושו דובכב

 השודקה הדעה

 .ל"צז ס"שארהמ ג"הב םנוב החמש 'קה

 .ק"פל ג"סרת ןושח 'י 'ג םויל רקוב רואכ ב"תיהזעב

 ב"תיהמ ול ןכוה ואסכ רשא פ"ניל .םיבוט םינשו םימי ךרואל ס"טכו 'ולש

 יח לכ פ"נדי 'יהש חונמה ויבא םוקמ אלמל הובג םוקמב ,םיברה וידסחב

 הלענ ץורחה ןואגה ברה יביבח ברו ידידי דובכ ה'ה ,ה"הלצז קהבומה ןואגה

 י'נ ביל ףסוי ו"המ ת"שקכ תובוט תודמו תומימתו תוקדצב דואמ בגשנו

 .א"עי שקאפ י"קדבאה

 ןואגה ויבא רמ דובכ רדעה לע םינתמ ןורבשב חנאתה אל רשא אוה ימ

 םיבורק ויה רשא טרפב -- ודובכמ הריאה הנידמה לכ רשא ה"הלצז קהבומה

 -- א"א ףלאמ דחא םדא ויתודמו ותרות וקדצ לדוג לע והמת ןכ ואר המה וילא

 םרוג 'יה ןמזהש ןבומכ ,ותטמ ינפל ותוא דופסל אובל ירשפאב יל 'יה אלו

 םנמא .הז לע רבדל םוקמ הפ ןיאו -- הטינרבק הדבאש הניפסל יוא -- בוכיעה

 םשד השודק הליהקה דובכ תורוצנו תולודג ושע רשא תא יעמשב החנאו ןוגי סנ

 ירשאו םהירשא ל"ז ויתובא אסכ לע ובישוהל י"נגה נ"די כ"עמב דימ ורחבש

 ב"תיה ךרביו ,םדעבו םהילע ןגהל םתרות תוכזו 'קה ויתובא תוכז יאדכ .םקלח

 ונפי רשא לכבו םיבוט םינשו םימי ךרואל י"נ ג"רדה דובכ לש ולגרל םתוא

 האריהו הרותה ןרק םמורתי י"נגה ידידי דובכ די לעו םדי לעו ,הבוטל וחילצי

 .ןמא י"כב םמוקי רודו רוד ידסומ םלוע תוברח ונממ ונבו דע ידעל הרוהטה

 אמר אנרקו אבט אלזמ תכרב םע םתוחו ר"אב ת"שבדה נ"וא ודידי ירבד

 המתו הרב ותליהק 'כלו המרה ודובכל הממור 'ה ןימימ

 .ו"צי לילגהו ראמטאס ק"קד ד"*באה דלאוונירג אדוי 'קה

 ייתמואד אנרבדמו אשיר ק"*שנב םסרופמה ןואגה ברה ידידי דובכ ה"ב

 .א"עי שקאפ ק"קדבא לארשי יפלא שאר י"נ רפוס הדוהי ףסוי ה"ומ ת"שכ

 חלש יכ הללגב ינזא יתש הנליצת רשא הארונ העומש יתנזאה דירחמ בלב

 ע"יז לארשי שודק ןואגה לארשי לש ןבר ויבא תמשנ תא לעיו ודי תא ת"ישה

 .ותרומת ונל איבי ימו תרזוח הניאש הדבא ,ורודל דבא קידצו ,ויפנכ תחת לא
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 שקאפ תרכומ

 תיב תא שדחמ דסיל אימשמ ארונד יפיכ יתחנ ל"ז רזעילא יבר ךמד דכו

 ויבא סכ לע א"טילש ג"רדה תא בישוהל הראופמה הלהקה תמכסהב רפוסה

 .שמשה אבו שמשה חרזו ,ןקיר רשא ע"יז

 לכל גנועל הזה בגשנה תונברה אסכ לע ותבשב חילציש והכרבל יתאב הנה

 דובכ 'יהי לודגו ,ל"ז ויבאמ ע"ע רשאכ ץרא יוצק ורואמ ונהיו ,לארשי תיב

 וריקומו ודבכמה שפנו הרוהטה נ"אכ -- ותוכזבו ןושארה ןמ ןורחאה הזה תיבה

 ,1+ טענב לאקזחי אשנה וכרעב

 ארב .שקאפב ל"צז ק"הגה ויבא םוקמ תא וניבר אלימ ףרוחה ישדחב דוע

 לכב ויבא יכרדב ךרד ,וינפל רשא לכמ אוהש לכ זיז ףא שמ אל הובאד אערכ

 תוירבה תא בהואו בוהא תויהל "ה ותדימ .תסנכה תיכו הליהקה תוגהנתה

 י"עו ,םידעומו תותבשב וירועישו 'ה להק ינפל ויתושרד י"ע הרותל ןברקמו

 יניעב הרשיה ךרדב םתוחנהל םניבל וניב םחיכוה ,תחנב תוירבה םע ורוביד

 ורדגמ ץוח אצי ,לכ ינפב תח אל זא הכירצ התיה העשה םא םנמא .םדאו םיקלא

 דמע ,תוצירפו תוירע לש ןרדג רודגל המחלמ שיאכ דמעו עשר ףורגאב תוכהל

 ,.שודק והנחמ ךותל ברקתהל תיחשמל ןתנ אלו זועו הרובגב ותרמשמ לע

 התוא ססיב םשו ,ומע ותא ריבעה ותבישי תא םג שקאפל וניבר רבעשכ

 ,עקשטערעד תליהק לשמ הבורמ ויה הליהקה תלהנה םע ויתודרטש םגה .שדחמ

 םקלח תנמ תא םידימלתהל תתל ,המר דיב הבישיה תא להנל ודי הפר אל ז"כב

 ,ול רזע שקאפב אצמ וניבר .ןרדסכ םירועישה םהינפל ךורעל ,הרותה יניעממ

 רשא ,שקאפ ק"קד ןייד ,ל"צז לפרעק קחצי יבר םסרופמה קידצה ןואגה אוה

 יכרצו הארוה ינינע לכב ודצל דמעו ,ומויב םוי רבד רועיש דיגהל וילע לביק

 ותואירב תבוטל שפנהל הצחרה ינייעמל עסנ וניברשכ ץיקה תנועב טרפב ,רובצ

 וניברל בתוכ לפרק י"רגה .ל"נה צ"הגה ןמאנה ודידי דיל הגהה תא רסמ ,יוקלה

 :ץחרמה םוקמל

 א'עי שקאפ ק"פל ז"סרת םכתא ךרביו 'סל ק"שעל רוא י*העב

 ןואגה וניבר דובכ םכותבו םירהב רשבמ לוק עומשל הכזנ םירצמה ןיב

 .'יש וניתליהקד ד"בא

 וגהנמ םייקלו י"נגה וניבר ןוצרכ ה"יא השעאו ,םימיענה ויתורוש יתלבק

 ןכ ,הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג ל"זח ירבדו 35 ל"צז ק"הגה וניבר לש

 .א"בב וניחדנ ץבקיו בורקב ונתוא לאגי

 חינמש וא טוקלל םיינעה תא חינמ וניאש ימ ,האיפד ו"מ ה"פ הנשמב ע"לצ

 ,םילוע לובג גסת לא רמאנ ז"עו םיינעה תא לזוג ז"רה 'וכו אל 'או דחאה תא

 ובתכו ,םילעבל האנה תבוט ןהב ןיא ןלוכ האיפהו החכשה טקלה א*לק ןילוח 'מגבו

 וחקל םא האנה תבוט וב םילעבל ןיאש רבדבד ,וב שי ה"ד 'סותה םש

 .גייערת ןויס 'א 'נ ,ל"צז אוושלאטמ קחצי ראב לעב ןואגה ןתח ,לאראוו .ס ק"קד ברה אוה 4
 ליעל ראובמכ ,ברע תחנמ תעל ב"ת לכב ק"הרא יינע דעב הקדצ ףוסאל ליגר 'יהש 5

 .(ה תוא ויפ) םיגהנמב
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 הצרי םא ונממ ולאשו ינע אבו וחקל אל םא והימ ,ודימ ותוא ןיאיצומ ןיא ינעה

 ךיאהו ,ונממ לאושה ינעל האיפו החכש טקל ןתיל חרכומ וניאש ירה ,ול ןתי אל

 .15 ע"צו םיינעה תא לזוג ז"רה אל 'או דחאה תא חינמ םאד וניתנשמב ןאכ רמאק

 .ךשנ והזיא 'פ ה"יא רוזחנו שדוקב רמוח 'פ םירוחבה םע םייסא ה*יא ל"עבה עובשב

 הכזנו ,הדובעלו הרותל ותואירב 'ה קזחי ,הכרבו םולש תכרבב םייסאו

 נ"וןלב וריקומו ובהוא םלשוריו ןויצ ןינבב תוארל ונלוכ

 .יז לעפרעק קחצי

 .:* םרוסחמ יד םהל איצמהל גאד דימתו ,שפנו בלב וידימלתל רוסמ 'יה וניבר

 -םויה רדס קיפסה אלש המ ,םיתב ילעב לצא הבישיה ירוחב ולכא םהה םימיב

 ןחלוש לע לוכאל ושובש םיבוט ינב םהב ויהש טרפב ,הבישיה ידימלת לכל םוי

 דסיל םע יבידנ לא הנפ וב ,ד"ערת תנשב המח האירקב וניבר אצי תאזל ,םירחא

 חסונ הזו .ומויב םוי ידימ םח לישבת דמח ירוחבל איצמהל ידכ לישבת תיב

 : ארוק-לוקה

 ארוק לוק תייליש
 ונל רסמ ,וניכותב עטנ םלוע ייחו תמא תרות ונל ןתנ רשא וניקולא ךורב

 ונינבלו ונל השירוהלו לארשי תיב םרכ רוטנל דמללו דומלל השודקה ותרות

 .םלוע דע

 איה ,תאזה הרותה קר רויש ונל ןיא ה"וועב ונישדקמ תיב דדשנ רשא תעמ

 תומא 'ד אלא ה"בקהל ול ןיא ,הילע ןעשנ לארשי תיב לכ רשא ךותה דומע

 חור .תעדו תד חור ובאשי ונממ רשא םייח םימ ראבה איה הרותה ,הכלה לש

 ,תומוחנת ולד ונממ ,שפנ תבישמל הזה רמה תולגב ונל 'יה הרותה ,'ה תאריו רסומ

 די לובסל .סואמו יחס ייח רעצ ייח לובסל יוטנ םכש ,המצע .חור ךרא ,ןוחטב

 ודסיו ומיקה ע"יז םיקידצה םינואגה םלועמ רשא םש ישנא םישנאו ,למע לכ

 רשא דמח ירוחב םירוענה ינב ובשי המש ,ותדו םשה רבדל דעוו תיב ,תובישי

 תרות התיבה ףוסאל החותפ םשפנ יתב רשאו ,םידומילב עומשל םיקקותשמ

 .םורממ תד שא ,םשהח

 לבא ,םיינע ראש םע דחיב אלא הז ינעל האפה תא ןתיל חרכומ וניאש 'סותה תנווכד 'נ 6

 .םילוע לובג גסת לא םושמ ירמגל ונממ עונמל תושר ול ןיא

 .ויתודלותמ ינימש קרפ ףוס ןמקל האר זז

 שקאפב יתדמלשכ רכוז ינא :ילא בתכ 'חיש ץרויש ןועמש 'ר םשב דחא דבכנ דימלת |8

 בר לעב דחא יוג אבו תרוצב תנש ץיקב םעפ 'יה ,ל"צז רפוס ביל ףסוי 'ר יבר לצא

 םימיב םשג 'יהי אל םא ול רמאו ,םשג דעב ללפתיש ונמיה שקיבו ,יברה ינפל תועקרק

 םימיב ,יה ןכו םשג 'יהי רצק ןמזבש ול חיטבה ל"צז יברה .דובא ינא זא םיבורקה

 הנועט הלגע יברהל יוגה חלש כ"חא .בר עפשב םשג 'יהו םיבעב ורדקתה םימשה רפסמ

 הפואהל הלגעה ריבעהל הויצו ולבקל הצר אל יברה ,ףרוחל םיצעו חמק םיקש המכ םע

 ,יברהה לש ונחלשל םירוחבה ונכלה שדוק תבש ליל לכב .םירוחבהל םחל תופאל ןמלוק

 בשוח המ ,םשג 'יהיש יוגהל יתחטבהש המ לע רעטצמ ינא. ל"הזב זא רמאש יתעמש

 ."? ינא המ ילע יוגה
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 שקאפ תרכזמ

 ורמחי ומהי .שערכ רעוס ןמזה תלובש הזה ןמזב ,וללה םימיב תאז םג ףאו

 תיב וסרהו םיכד ואשי םינודיזה םימ ונימע ינבמ םיבר ,היחיפס ופטשיו וילג

 לטומ בוחה הדועתלו הרותל ונב תא שגי רשא ריעב דחא ריעזמ טעמו לארשי

 ורוא ןנע ץיפהל האריהו הרותה ןרק םירהחל ,וניחוכ יצמאמ לכב לדתשהל ונילע

 םהיבאל לארשי בל בישהל זועו ףקות לכב רמשמה לע דומעל ,לבת ינפ לע

 .םימשבש

 םשל דמוע המרה וניתבישי רשא הנש םיעבשמ רתוי הז יכ םשה תא ךרבאו

 יבא שמש חירזה רשא תעמ השודקה וניתליהקב םידומילה וקספ אלו ,תראפתלו

 א'ביר תבושת לעב ראגנוא לאוי 'ר םירדלו ץראל ריאמה רידאה ןואגה ירומ יניקז

 םידימלתו ל*קוצז רפוס ןנאמסוז רזעילא ה"ומ שודקה ןואגה ר"ומאא וירחאו ,ל"ז

 הרות ילודג המכו ,םתאריו םתמכח יניעממ םנואמצ תוורל םהילא ורהנ תואמל

 חכ ףעיל ןתונ ינממ ודסח בזע אלש 'ה ךורבו ,םשרדמ תיבמ ואצי הארוה ירומ

 ונדוע המרה וניתבישיו ,םיברב הרות ץיברהלו ,םינוגה םידימלת םע דומלל

 םיקסוע םירוחבה ,הרוהט 'ה תאריב תגהנתמ ,הרדהו הויז הנפ אל ,הפקותב דמוע

 איטילש רודה יקידצ םינואגה םינבר רשא תובר םינש הזו ,הבר הדמתהב ק"הותב

 םיינע ינב המה םיבר יכ ,תובישיה דמעמ ביטהל העושי חתפ אוצמל םיעגי

 יתדסי 'ה תרזעבו .ק"הותב תוגהל הבירח תפ לע םיבשויו השבי םשפנ רשא

 םהינפל ךירעהל 'יהי התדועת רשא ,המרה וניתבישיד םירוחבל ןוזמ תיב תרבח

 םהמ המכו םיבדנתמה בל לע יתרבדו ,הקקושה םשפנ תוורל םוי לכב םח לישבת

 בידנה םש ןורכזל םשרנו ראשנ 'יהי רשא תמייק ןרקל םייוסמו לודג ךס וחיטבה

 יקלא םע יבידנ לארשי ינב וניחא םכילא כ"ע .(דנאפ) דוסי-ןרקל תורודלו

 ילוק אשא ,היכמותו הרות יבהוא ,הנומאהו תדה שדוקה תרמשמ ירמוש םהרבא

 םמורתת הזבו 'הל םכדי תבדנ דחאו דחא לכ ואיבת !הרזעל ושוח ואוב !ארקאו

 ,הרהמב 'ה ונילאגי הז תוכזבו ,םלוכ דגנכ הרות דומלת יכ האריהו הרותה ןרק

 ימיכ חרפת לארשי תלצבחו ,הנשויל הרטע ריזחהל ,הנרב ןויצל בושל הכזנו

 .ר"יכא הנושארבכו םלוע

 .ק"פל תוכרב האמ תנש לוכאל םחל יל ןתנו 'סל 'א עקאפ הפ ח*"העב

 .ל'ז רפוס ז"אר ק"הגהב ביל םסוי 'קה

 ותגוז םע דחי עגעגתמ 'יה דימת .הבר הדמב וניברל 'יה ק"הרא תוביבח

 תונבהל וכז אלש הביסה ,שדוקה תמדא לע םתונקז ימי תולבל תינקדצה תינברה

 רפכו ק"היע םלשורי יבגרב החונמ םוקמ אוצמל ,וז הקושתל הברה םרג ק"שזב

 ירמוש ללוכ, ונללוכ ןעמל ןמאנו שדוק יאבג 'יהש המ ץוח .ומע ותמדא

 ופתתשיש ,וליצב ונחש םע יבידנ לצא הברה לעפ ,א"בבות םלשוריב "תומוחה

 תאז דועו .ללוכה ינב יינעו םימכח ידימלתל הסחמ יתב דימעהל ללוכה ינינבב

 עיגמ רשא שדח הלוע לכש "םיחרוא תסנכה, דעב םדחיו םיתב ינש הנקש השע

 .רדתסיש דע םינושארה םישדחב חונמ םוקמ ול 'יהי ,םלשוריל ל"וחמ
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 ק"היעב ,םיחרוא תסנכה תיב חול לע תורח רשא ןורכז ןבא חסונ םכל אה

 .כק 'סמ ןירגנוא יתב ,ו"ת םלשורי

 םלוע םשו תונבמו םינבמ בוט םשו די יתמוחבו יתיבב םהל יתתנו

 .א"בבות םלשוריב שדוקה רהב 'ה ינפל 'יהי םלוע ןורכזל ,ול ןתא

 םדא ןבו תאז השעי ירשא חתפא חרואל יתלד רג ןילי אל ץוחב

 םיתבה יכ ,ו"יה ףסוי ןורכז תקדצ ןורחא רודל תאז בתכת ,הב קיזחי

 קידצה ןואגה ברה ה"ה ונללוכ רבזג הנק כק טיק רעמונ ולאה

 ח*מעב א"טילש הרש 'יח ןב אדוהי ףסוי ר"רהמכ בל בידנ םסרופמה

 תינברה תקידצה ותגוזו א"עי שקאפ ק"קדבא ת"הע רפוס טוקלי ירפס

 תסנכה םשל םלוע תמייק ןרקל שידקהו 'יחת לרש תב לכאר תרמ

 שודקה ןואגה ברה ויבא תמשנ יוליעלו בוטה םמשלו םיחרוא

 ירפס ח"מהעב שקאפ ד"בא ל"צז רפוס האל ןב ןאמסוז רזעילא יבר

 םירופכה םוי ברע םוי ט"שב רטפנש םירפס ראשו רזעילא טוקלי

 הרש היח תרמ תמסרופמה תקידצה תינברה ומא נ*עלו ג"סרת תנש

 .ח"הבצנת ד"סרת תנש ולסכ 'ו םוי ט"שב הרטפנש ה*ע לרימ תב

 ירפ, דחוימ סרטנוק סיפדה ל"צז שטייד רזעילא יבר דאהינאבמ ןואגהשכ

 ,ק"חראב בושיה קיזחהל י"א יגורתא תונקל רדהל י"נב וניחא תא ררועל *"רדה ץע

 : וללה תורושב ודצל וניבר דמע

 קהבומה ףירחה לודגה ןואגה ברה יתירב שיא פ"נדי דובכל תוחמש עבוש

 י"] שטייד רזעילא ה"ומ ת"שקכ י"נ ה"פ ה"ע בגשנו קידצ םסרופמה

 יכ יתוארב יתחמש הלדג דואמ המו ינעיגה ארוק לוקה םע רוהטה ובתכמ

 הלודגה ודיבו ג"רדה לצא הל ןק אצמ םינשב תובר הז יתרעטצנש רבד ותוא לע

 וניחא לארשי תרזעב תויהל זוע לכב לדתשהל ונילע בויחהש ליחב ארק זורכ

 עייסל אלו ,קחדה וז ץחלה ךותמ השודקה וניצראב םיבשויה ו"יה םיללמואה

 וניחא ימד לוקו ,י"נב תוכרעמ דדשלו תירכהל שארב םידמועה בא תיב יעשר

 ופראק יגורתא םע ונל המ יכ ,הזב לארשי ברקב תישענה הלוע לע םיקעוצ

 בכרומ ששח םהב שי ןיד ןמ רבו ? םתחנ םד לש וית םחצמ לע םא הואנ ותיארמ

 ת"המ ןיששוח םינמיסב קודבל ךירצש םוקמבד (בצק 'יס) ש"בירב ראובמו

 םיראובמה םינמיס םהל ןיא ןוי ץראמ םירכמנה םיגורתא בורש עודיו .טועימל

 יתכרב אל םינש המכ הז ימצעל יכנאו ,אתיירואד לוספ ששח םהב שיו א"גמב

 תעגמ ההכ די ידי דעו .םלשוריב ןמיהמ שיאמ יתינק רשא י"א יגורתא לע קר

 ורדהב אצי ג"*רדהכש יתוארב התעו .הז רבד לע םררועל יתצמאתה ילובג לכב

 ,ולעפמב חילציש ג"רדה ךרבאו ,ארקל דועו הדוהיכ ינא םג יננה ןינעה תבוטל

 ישנא לכ בלב וסנכיו תבשק ןזוא וטי ועיגי םירוהטה וירבד רשא םוקמ לכבו

 .ר"יכא םימחרב ןויצ תבושבו האריהו הרותה ןרק תמרהל ונכזי ת"ישהו ,'ה יארי

 .וריקומה ודידי ירבד

 ,ופ לילגהו שקאפ ק"קדבא רפוס ביל ףסוי 'קה
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 שקאפ תרכזמ

 תאפ 'סב אבומ) ק"הראב תיעיבש יתבוש ידי קזחל וניבר די תחתמ אציש בתכמ

 :(בערת םלשורי ,ןחלושה

 .קיפל ר"תע הכרב 'יהו ךמש הלדגאו רדסל 'ב םוי שקאפ הפ ה"ב

 דמוע ןואגה ברה נ"די דובכ ה"ה ,לארשי תראפת תרטע ליחה רובג ומע 'ה

 .אווארבמאד ק"דבא י"נ ?9 דלעפנעדייוו םוחנ ה"ומ ת"שקכ ומע סנל

 א'טילש ז"בדיר ןואגהמ סרטנוקה ףוריצב ג"רדה ידי וננוכ רשא וסרטנוק

 תוטיש רוריבב לופלפה יתמב לע תולעל רוהטה וחורב חרט רשא יתיארו ינעיגה

 יתחמש ברתו .ץראה תתיבש םיללחמה רוסיאה רמוח רואל איצוהלו םיקסופה

 הטמשה יקוח ורפוהש תעמ ר"הועב יכ הנשויל הרטע ריזחהל 'ה תאנק אנקל

 .םלועל אב תולג הטמש ןועב יכ תורובג ונילע ופקתו הלערתה סוכ ותש םיבר

 םידבועה המדאה ישנא תרזעב תויהל ררועמ ג"רדה רשא ןויערה בגשנ המ כ'ע

 תאובת 'הל החמשב םיבזוע יכ וז הנשב םתייחמ רוקמ םהמ לטונ רשא ק"הראב

 ןיא רשא הבר הוצמ כ"עו .המרעה ילב קחכ הרותה תוצמ םייקל םינכומו םצרא

 םחלב םלכלכלו םקיפסהל עשי ןימיבו הבידנ חורב םתרזעב תויהל רועיש הל

 דואמ לודג יכ שממ וב שיש עויסב םכמותל יריעב לדתשא ה*יא ינא םגו .םימו

 קלח חקיל וחמשיו ונורי ןויצ יבבוח לכש הוקאו ,תולשוכ םיכרב ץמאל הוצמה

 'יולת איה יכ הנקתכ הוצמה םייקל ונידיב ןיא הלוגה ינב ונחנא יכ ,םחכ לכב

 ונילע לטומש המ לכ ונישע וליאכ בשחנ המויקב םיצורה תכימת י"ע קרו ,ץראב

 החורל הרצמ ונאיצויו ומע 'ה םחרי הז תוכזבו ,'וכו השעמה לודג ל'זחמכ

 הדפת טפשמב זויצו 'יורל םירפ ואיצוי לחנ יבגרו ,הנשושכ חרפת אדוהי תמדאו

 וריקומה ודידי תריתעכ ,הקדצב 'יבשו

 .רפוס ביל ףסוי 'קה

 הזיאב תוינויצה תעונת תא רידחהל םיחרזמה לש םדיב התלע ד"סרת תנשב

 -לוקב טסוחמ ןואגה אציו םידרחה ןיב הרעס חור םק דימ .ןירגנואב תורייע

 םתמגמו םדוסי לכ רשא ,הנידמה ךותב םינויצה תוגלפמל 'ינח תתל אלש ארוק

 גרבנזור לאומש יבר ןואגה םג .ותרותבו 'הב הריפכו תונימ לש ןויער איה

 ןייטשרבליז 'יעשי יבר ןעצייוומ ןואגהו ,םימתוחה שארב 'יה ל"צז ףרודסנוהמ

 ברה ידידי כ"עמל, :ותמיתח תא אוה םג ןתיש וניברל דוחיב םילימ המכ ףיסוה

 ומש םותחל אנ .שקאפ ק"דבא ת"שקכ ק"שנב יקבו ףירחה םסרופמה ןואגה

 יקה 'יעשי ודידי ת"שרוד ,ץוחנ ןינעה יכ תרזוחה ראוד יבב יל הריזחהלו רוהטה

 ."ןייטשרבליז

 .(זסרת תנש) ףסוי טקליו 9

 הרותה רש ןואגה לש לודגה ויחא "יה .םוחנ ןוזח ת"וש רביח דלפנדייוו נ"ר ןואגה 0

 .דייה ב"שת תנשב האושב גרהנ .ל"צז בקעימ בכוכ לעב ינב ,ןיבישטמ
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 לק םילזר ,יתרבחת חםמ תרי נעה יעטמ לו%
 ספת תיקל דנסנידמ פיק כ לש ךס תב יתרזל

 2307 ןח עוסעכ תעכ סנוס ,תיכומק םטפת תספק
 חוק םסניסעמ 5 וש יכשוה םשםכ יסכי לכ ושפל
 ל לפש - לפלו ךסתכ רפ םכ הלכ תטפ םירפכ

 תת יכנ סנס דיסנו | .וכתכודנ % ה תקח >ח
 ןיחנ | :'תכ וכ סנש 1

 קסום כ יב א ביפ .סציב 0 7 לנו
 שכרה קק:כ סרקכ הקשב שקשה ףכ קית ןטעו
 הנותעמ וז םכרכ דכ:תכפ .סככ רחושס רוקו ח5 תפיקולמונ
 עד רכס יכ ניסע כ: קרומנק לכל סנה כועסת .יבנלל
 סתוכיס רקע יכ כנכה םיניוטכס .ןיג יטטשד נסב
 תילוכלק םעטמ כ ניח תולה הכת ?ב סתונה
 תיקקקכ תלו סתדופ' תור תכיעס ילדה .3) לפח

 םירנסכ תירבה .סירדעקכ שי ששיק ןתכ ילדע
 "שה 2 .תפקכת סלבתפש תשקכ םסכ וככה רקה
 קה השירע קיס רככ 15 תיסיאיק תנו ₪ םיוישה

 יב שכל 20 סכיני טק ךרדב וכנפ לח ..פקש
 וניעי סנו ןינזטי 05 ססיחוכ לכו קו( ק נופש יקנעכ
 מנכ 253 .קחסו םטכ ץכמי יפ עעשו ,ס"ת תב

 פס םעש ילפב קדכ חנ עת דע .נו:ם* ןוינע לק
 קנתה תינכ תלותטכ | סוכה קכבי 5 ירשו וש

 .ןוככבקו חמש לקה ככל
 טסוה ק"קפוח ל'צז זוג םרמע .ט'ומאא ןב השמ קיה

 ףהאסדנוה קיקדרבא ביר לאומש

0% 
 29 ב
 (ק-

/2 

 ןצייומ ןואגה לש ק"יתכ םע ארוקילוקה םולצת

 ; וללה תורוש וילא ךרע .ארוק לוקה תא םתח םרט וניברש ןצייוומ ןואגה הארשכ

 ןנחתאו 'ג םוי ה"ב

7 

 ירדחב יקבו ףירחה םסרופמה ןואגה ברה ידידי ת"כעמל ס*טכו םולש בר

 .שקאפ ק"קדבא רפוס ביל ףסוי ה"ומ ת"שקכ י"הע ח"הפ הרות

 בשוח יכ םינינעב יקב י"נ ה"תכעמ ןיא יכ האור ינא הנהו ,ינעיגה ובתכמ

 ברה אוה םסרופמ דחא קר יכ רקש הזו םהמע םיכלוה םיקידצו םילודג תמאבש

 ינא הנהו .םהמ שריפ כ"חאו טסינאיצ הליחתמ 'יה אוה יכ ןעי םהמע אדילמ

 וז העונתה םרגש הברוחה לודגש ובתכש איסורמ םילודג המכמ יתלבק אברדא

 רבכ יל שי הנהו .דיב די םיכלוהו הזב הז םירושק םהשו תיחרזמה םע תינויצה

 עמשיש יתעדל כ"ע רודה ינקז המכמו םימסרופמ םינבר םישולשמ רתוי המכסה

 ייל תפכיא יאמ אישוק הזיא ול שי םאו ,יתבתכש ספוטה לע כ"ג םותחל יתצעל

 'יהי אלו םיכשמנ אהי ןומהה רשא דע תחלצב ונידי ןומטנ הז םושמ יכה הזב

 הלחתב ינא יתכלה אל יכ הארי י*נ ה"תכעמ הנה -- םדגנכ דומעל ונידיב כ"חא

 תושחל תע ןיא בוש וניתנידמל םיאבש ירחא לבא ,?:ת*תב האר רשאכ שערב

 םארגארפ המו -- םהירחא םעה וכשמנ אלש ןמז לכ םדגנ חכב תאצל ךירצ קר
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 אצנש רבדה יאדכ ןעטסינאיצהל םירבחתמ םה יכ ירחא עומשל י"נגרדה הצור

 יוארה ןמ ןיא ומיכסה רבכ ונירוד ינואגמ ןינב בור יכ ירחא רבדה ללכו ,ןדגנכ

 ת"שוד יננהו יתצע הז ,ךוארי רשא לכל ינא רבח םייקי אלו דומעי י"נ ה"תכעמ יכ

 .ןייטשרבליז 'קה ייעשי

 :וניבר לש ודי תמיתח תא רשאמה ,ןייטשרבליז 'יעשי ר"גהמ ינש בתכמ

 ןציאוו ק"פל ד"סרת בקע 'ג םוי ה"ב

 ףירחה םסרופמה ןואגה ברה 'וחמ כ"עמ ה"ה המש 'ד ריעב המחנב הארי

 .שקאפ ק"קדבא רפוס י"נ ביל ףסוי ה"ומ ת"שקכ

 עישויו םכתא םחני 'ד ??םכל אבש רעצהמ יתעמש הנהו ינעיגה ובתכמ

 ראש לא ותוא יתפרצו ידיל אב ותמכסה הנהו .לארשי לכ תעושת ךותב םכתא

 ג"המ בתכמ יתחלש הנהו .םימסרופמ םינבר םישימח ךרעל םימיכסמה

 האריש שקבל לוחמי ,י"נ הטסוחמ ג"הה 'וחמל ?%דנאללאהב םאדרעטטארד

 םע םיקידצה איסור ילודגש םכיתובשחמכ אל יכ י*נ ג"רדה הארי וב ,:+ול ותוא

 ימ לכ לע זוב םיכפוש םהש קר ,םחכ לכב םהל םידגנתמ םה אברדא ,םיחרזמה

 .םנומה לבקלו םלוקל עמשנ יתלבל ונתוא ריהזמו ,םדובכ םיליפשמו םהל דגנתיש

 ,איסור תנידממ כ"כ קוחר אל יכ ןינעהב יקב אוה םאדרעטטארמ 'גה ברהו

 ברה ירבד יכ םש םנשיש י"נגה םינברה לצא םירבדה םסרפל לוחמיו

 ןמצע ופרטציש םש םנשיש י"נגה שקבלו -- דואמ ונמאנ י"1 םאדרעטטארמ

 םירובגב 'ד תרזעל אובל לדתשהל אנו ...ונספדהש ארוק לוק לע כ"ג

 ןייטשרעבליז 'יעשי ת"שוד ודידי

 יכ ,ת"תב ומסרפמ ינא רשא בתכמ יל עיגה י"נ ב"פמ ג"הה דובכמ םג

 .אל ללכו ללכ םהמע קסע ול ןיאשו ותמכסהב אלשו ותעידיב אלש השענ לכה

 ןרק םירהל הרטמה ,תדה יקיזחמ הרבח ןירגנואב דסיתנ ט"סרת תנשב

 הקלחתנ הנידמהו ,הנושארבכ היפי רהוז שדחלו תרק ימורמ יפג לע תדהו הרותה

 תוזוחמ שמח ודחאתה ןכ ומכ ,המצע ינפב דעוב הרחב הקלח לכו ,םיקלח המכל

 ,גורדובשטאב ,גרובנסייוו ,ידאמאש ,אינאראב ,אנלאט זוחמ ,אנוד רהנל רבעמ

 םינקסעו םינבר ,תוזוחמה לכמ הלודג הפיסאל שקאפב א"ערת תנשב ופסאנו

 וללפתהש רחא .םישודק 'סל 'ד ,רייא שדוח שירב תוביבסה לכמ ב"עב ידבכנמ

 ארתאד ארמה וניבר ,אשידק הרבחה לש םלוא לא ופסאנ תסנכה תיבב החנמ

 : ל"הזב חתפ

 .(טכ בתכמ) 'ו תוא ו"פ ליעל הזמ האר .תויפלת לת 1

 .ה"ע 'צה תינברה ומא תריטפ לע ןויכ ילוא 2

 .ל"צז רעטטיר "רא בוד יבר 'ה תמחלמ םחול םסרופמה ג"הרה אוה 3

 דלונירג השמ יבר םג םש 'יה קרפ ותואבו ,דלפטראב ץחרמל וניברל חלשנ הז בתכמ 4

 דעלעבמ ברה ןייטשרבליז ןרהא ר"גה ןעצייומ ברה לש ונב ,םינבר דועו ,ל"צז טסוחמ

 .ינתוחמ וילע בתוכ ךכיפל ,טסוחמ ברה לש ונתח 'יה
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 <55וס ביל ףסוי יבר

 יצפח ןיא םגו תרשכומ העשה ןיא הנה !ונללהא םיבר ךותבו יפב 'ה הדוא

 ,איה הבר שדוקה תכאלמ ונתכאלמו רצק ןמזה םנמא יכ ,השרדו ת"ד תעכ רמול

 ילע םיבצנה לכל קפאתהל ףסוי לכוי אל ,ןידה ארתאד ארמ ברה רותב םלואו

 ברב דעוצ ונתרבח הנה !הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש ךורב ,ךרבאו ,הזב

 יכ בבל לכב 'ה הדואו ,הלענהו השודקה התרטמ לא הברקו תכלוה ,האלה תכלוהו חכ

 יתעדי םגו יתעדי יכ ספא ,הוצמ ישועל לפטנ תויהלו הדעו םירשי ךותב תבשל יניכז

 םיקידצה םינואגה םינברה תוכז לשב קר יכ עגר ףא ישפנ הלשא אלו יכרע ךמ

 'ה יתוא תחק ינפל ,ראפ וניתלהק הפ ונהכ רשא ,ךורב םנורכז יהי םילודגה

 ירידא ןונבל יזרא המה אלה ,םאסכ לע תבשל םולה דע ינאיביו תולע רחאמ

 טרפבו .,ץיבורוה לבייפ 'ומ .טענב לאקזחי 'ומ ,רבהסירג קחצי 'ומ ןואגה הרותה

 "ומ ןואגה ברה ר"ומאא יל רקיו דבכנ יכה ןורחאהו ,רגנוא לאוי 'ומ ק"זאא

 חוטבו ךומס יבלו .יל הזה דובכה לכ םתוכז לשב קר יכ ל"צז רפוס ןאמסוז

 רשיהו בוטה תושעל ואובי םימיל םג ונל דומעי םהה םירשיהו םיבוטה תוכז יכ

 יכ ונל ורפס וניתובאו ,ץרפב םידמועו רדג ירדוגמ תויהלו םדאו םיקלא יניעב

 םיברו םינבר תפיסא וניתלהק הפ התיה 5% הנש םישימח ינפל דוע םימיה רבכשב

 ונחנא םג ונירזועב 'ד 'יהי יכ קפסה ונתיסי אל כ"ע רשא ,התדובעב קלח וחקל

 יכ ,תרמשמל תרמשמ םושל עוטנלו תונבל .תושעל ונוליחה רשא תא עצבל לכונש

 החפשממ םינשו ריעב 'א קר ןואצמי אל הנהב םינוח וניחא רשא וניתוביבסב

 זועו תאש רתיבו ,ונל ונתובא התוא וליחנה רשאכ ,הרותה זועמב ונקיזחי רשא

 ,הבוט הקלח לכ תיחשהל 'ה תלחנב םיצירפ אוב יתלבל הפצמה לע דומעל ץוחנ

 .ןמא ,ונב יולת 'יהי םיברה תוכזו םיברה תא תוכזל הכזנש הלפת ינאו

 לעב .דאהינאב ק"דבא שטייד רזעילא 'ר םסרופמה לודגה ןואגה שרד וירחא

 .סעידעה ק"דבא ןייטיאג ףסוי 'ר ןואגה ברה אשנ הליענ ירבדו ,הדשה ירפ

 המלש 'ומ ,שטייד םהרבא 'ומ, :שקאפמ ב"עבמ הרבחה ידיקפ ורחבנ

 לאכימ 'ומ ,דניירפ רזעילא 'ומ ,שיוא דוד 'ומ .סייוו ףלאוו לאומש 'הכ ,רגנוא

 ."רנייטש יבצ לאוי 'ומו ,רנזאר השמ 'ומ ,רללימ םהרבא 'ומ ,םיובנזאר

 התדמעו התעד תא הפיסאה עיבתש עיצה רגנוא המלש 'ר ב"וחה ינברה

 בתכנו הלבקתנ ותעצה ,םישדחתמה תכ םע םיאריה תודחאתה ןויערל עגונב

 דגנ האחמ לוק םורמב עימשת תיללכה "תדה יקיזחמ תרבח תפסא, :לכיטרפהב

 םירדסו דחא הגהנה רטשמ םהל 'יהיו םישדחתמה לא םיאריה רשקל ןויערה

 הלגתו הזה ןינעב תוצמאתה לכ טפשמל עישרת הפיסאה ,םנוצר דגנ םידחא

 ןוכנה תיזכרמה םיאריה תכשל בצמכ תודחאתהה רבדב הבצמ יכ רורב התעד

 הכשלל עיבתו ,טומי לב קזח הב הנוחטב יכ הכשלה תא חיטבת הפיסאה ,היניעב

 לקנארפ ש"מ םהרבא ה"ומ רספטה ברה ה*ה השארב דמועה אישנהל דוחיבו

 דעב ודואמו ושפנ םח לכב הפונת תמחלמ ומחלה בקע התדות תרכה תא א"טילש

 .םיאריה וניחא תבוט

 .(110 'ע) 'ה קרפ ליעל האר ,ד"רת לולא 'ג 5
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 ש קאפ תרכזמ

 תסנכה תיבבש המיבה

 רשא ,דחא ינויצ השעמ הילע ערש ,התעד יולג הפיסאה העיבה דמעמ ותואב

 לארשיל תמיק ןרק תופוק ןתנו ע"יז נ"הבמר תועמ תופוק המכו המכ ריסה

 רשאמ י"אמ הברה רתי תיציצו תוזוזמ ןיליפת איבהל דחאכ וטילחה ףא ,ןהיתחת

 םישימח ךרעב תולרוגה ירטש תא רוכמל תאז םג דועו ,הכ דע םשמ ואיבה

 .5 "לארשי ץרא יינעל םיתב ןינב תבוטל ,ואיצוה רשא םירתכ

 ישאר וטילחה ,'ה תיב יאב תא ליכהמ רצ 'יה ןשיה תסנכה תיבש תויה

 לש יברעמה קלחב ופיסוה .טעמ שדקמ תיבה תא לידגהלו ביחרהל הליהקה

 ,םישנ תרזעל םהב תולעל םידדצה ינשמ תוגירדמה תיבו לודג רעש תיב נ"כהיב

 םימי דעומל תראפתלו םשל םלשנו ,יפויו רודיה ינימ לכב 'ה תיב תא וראפו

 .ט"סרת לולא ה"כ ךליו םיבצנ 'ס ק"ש םויב תסנכה תיבה ךנוחו ,םיארונה

 תיב תשודק ןינעב רסומ ירבדו תוררועתה וניבר שרד ?*םילהת יקרפ ירחא

 חיש ךופשלו ,ותשודקמ ו"ח ללחתי אלש םילטב םירבד וב רבדל אלש ,תסנכה

 .לוקב ר*שיא תונעלו ,המוצע הנווכב 'ה ינפל

 ,םייח םימ ראב ואצמו ,תסנכה תיב רצחב ראב רופחל הליהקה דיב התלע ןכ

 םימ םשמ וחקל ריעה לכו ,קזח חוליקב לילו םמוי םשמ ומרז םילקו םיבוט םימ

 .(זט 'טנוק ,אערת) ףסוי טקליו 6

 .1"ק--כ"ק םירומזמו פ"ז ,א"צ צ רומזמ ,'ק ג"צ ד"פ א"נ ב"מ גיל יל ז"כ 'כ 'א רומזמ 7
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 רפוס ביל ףסוי יבר

 לכב םימ רוקמ ושפיח םה יכ םרמאב ,םיוגה יניעל םשה שודיקל 'יהנו ,תותשל

 ,הרהט הוקמל םימ וריבעה וזה ראבמ .והתב ולע םלמע לכו הברה םינש הז ריעה

 אלוכד אכרכ ,תומכב ןהו תוכיאב ןה החילצהו הלדג הליהקהו ,הדי לע הדמעש

 םידימלת םע הראופמ הבישי הב ,תוקדצו הרותב םיגלפומ םימכח ידימלת הב ,'יב

 זכרמל התיה תסנכ תיבה רצח טרפב ,הדיקשב ברוח יקוחב םיקסועה םינוגה

 תא םינברה וצרה םש ,לודג שרדמ תיב דמע םש .תדה יכרצו השודק ישימשתל

 ישנאו םידיסח ,םידמולה םש וללפתה ברעבו רקובב ,םהידימלת םע םירועישה

 'יפ ארמג ,הרבח ס"ש ירבחל עובק רועיש םש 'יה בירעמל החנמ ןיב ,השעמ

 תיב תוברל ,ןבר תיב לש תוקונית לש םירדחה לכ םש .לודג לופלפו ןויעב 'סות

 םייח םימ ראב םע הרהט הוקמ םש .תוקלחמ ששמ םידוהי לש יממע רפס

 רשב תריכמל םיזלטיא םע תופועל הטיחשה תיב םש .הביבסה לכל םימ קפסמה

 חור .םיטחושה לש םנועמ םוקמ ,ןיידה ברה ,ד"בא ברה תיב םש .הרשכ המהב

 ונממ ,םוקמב הלילה תוברל םויה תועש לכ תפחרמ התיה הליהקה לש היחה

 .ריעה רעש יאב לכל הניפו דתי

 ,שקאפ ק"קב ומייקתנש תורבח םיתשו םירשעה לש תומש תא ןאכ טרפל יאדכ

 הרות ירפס תורבחהל 'יה בור יפ לע .תושמשמ ויה המל חכשנ רבכ ןהמ המכש םגה

 הרות רפסב הנושארה הפקהב יאבג לכ דבכתנ הרות תחמש לילבו ,םידחוימ םיאבגו

 : ל"צז ביל ףסוי וניבר לש וסקנפב םימושר םהש יפכ הזב םיקיתעמ ונא .הרבחה לש

 .לד לא ליכשמ .תואקדנס ארבח .הרות דומלת .אשידק ארבח .הקדצה תפוק תרבח

 .םילוח רוקיב .ס"ש תרבח .םייח ץע .לארשי ץרא .םינקז בשומ .ונריע יינע .דימת רנ

 .םירוחב תראפת .הרות ירמוש .ןוזמ תיב .תבש גנוע .תונוזמ ארבח .םירוחב ארבח

 .רקובל םירמוש .םירפס ןינק .רזעילא קשמד .החמש ירעש

 תסנכה תיבבש הרזעה ריקב הקדצה תופוק

 ל"ז םיובנזאר ביל קחצי ר*רה תבדנ ,םידי תליטנל "רויכ, : ןימימ
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 שקאפ תרכזומ

 לע ףוקזל הברה שיש המ ,האשינ המר לע התלע הליהקה ןויבצ ,רומאכ

 יטרפו יפנע לכב שיטפב הכמהו עירכמה 'יה אוה ,עמשנ 'יה ורבד .וניבר ןובשח

 םשב) ידוהי הנב םעפ .טרפב ותדע ינבו וריע ינב והוצירעה .הליהקה ייח

 ךומס דמע תיבהו ,שדוק תבשב םג ודבע ןבומכ .תונלבקב םיוג י"ע תיב (רנייטש

 לש הליהקהל הנמנ הזה ידוהיה .וניברל דואמ הרחש המ ,תסנכה תיבל הארנו

 ,ידוהיה תא אורקל טילחה וניבר .ומע תוכייש םוש וניברל 'יה אלו ,םישדחתמה

 תא ןיטקמ וניא הז לכ לבא ,ונלש הליהקל ךייש 'כ ןיאש תמא ,וינפל לצנתהו

 אל ןינבה תדובע תבש ןושאר םויבש ,םיוגה ורמאי המל -- ארונה םשה לוליחה

 !םידוהיה לש תסנכה תיב לומ אקודו הדובעה ךשמנ שדוק תבש םויב ןכ

 דוע הנב אל םילעופה תא תוצפל הברה ףסכב ול הלעש ףאו ,ידוהיה ענכנ

 .שדוק תבשב

 תרמ ג"בע ?5םחנמ ןתחה ,ויחא ןב תא אישה רמועב ג'ל ה"סרת תנשב

 ,רפוס ןתחה לעב לש ונב דלפנירע םנוב החמש יבר צ"הגה לש ותב לדניה

 ,לודגה ויבאמ םתיתנ ב"י ןב 'יהשכ .א"מרת תנשב שולקימנסב דלונ רפוס םחנמ 'ברו 8

 תסנכה תיבב ערואמה דובכל שרד הנש הרשע שלש ול תאלמב .עקשטערעדב ודוד תיבל רבעו

 .יח ינב ףסוי דוע בר לארשי רמאיו, :ומצעמ רמא השרדה םויסב ,האלפנ השרד םש

 דוע ירה ,שואי לא ינב ,המחנ ירבד יל רמוא ,לארשי ומשש ,חונמה יבא ,לארשי רמאיו

 ."שיאל ךתויה דע ןמאנ באכ ,ינב ךלדגי אוהו ,יח ביל ףסוי יבר יחא ףסוי

 הלעמ הלעמ הלעו ,הנש הרשע הנומש ןב דע עקשטערעדב ודוד תבישיב דמל םחנמ 'בה

 תאריו הרותב תומילש םש הנקו ,שקאפל ונקז תבישיל עסנ םשמ .הידימלת יבוטמ דחאל

 ףירחכ םירוביגב םש ול אצי םש .רפוס טבש לעבה תבישיב ב"פל דומלל ךלה כ"חאו ,םימש

 ךאבנקאל דוד 'ר ןואגה : גרובסערפד ןיד תיבה ירבח י"ע הארוהל ךמסנו ,אלפנ יקבו ץורחו

 .ל"ז ןמדירפ ביל 'ר ןואגהו

 דלפנרהע םנוב החמש יבר צ"הגה לש ותב םע ןיאושינ תירבב אב ה"סרת רייא שדוחב

 .הליהקה תגהנהב ליעוהלו רזעל ול "יהו וימח תיבב ראשנו ,ףרודסרטאמ ק"דבא ליצז

 תרשל םחנמ 'ר לבקתנ רשאכ .ותבשב תבש ידימ םעה תא דמיל םיברב הרות ץיברה אוה

 ףסכ שדוקה ילכ רוכמל הוצמ ותעדלש ,הליהקה יבושחמ דחא רמא ,םויאב להקב שדוקב

 ,לאומשמ םש תחיתפ) םיברה תא תוכזל ידכ ףרודסרטאמב םש ךרבאה תא סנרפל בהזו

 .(ח"וא לע רפוס ןתח

 ונתוח יבאל "רפוס ןתח, ת"וש תא רדיס םש ,םויאב 'קד תונברל רבע ע"רת תנשב

 בלה תא תכשומה הדגא ירבדו האלפנ החיתפב ורטיעו ,ל"צז דלפנרהע לאומש יבר קיהגה

 תנידמב ילעהרשאוושוראמ ק"קד תונברל לבקתנ ח"ערת תנשב .*החמש הנעמ, םשב

 ותואישנ גהנו ,הרהט הוקמ הנב ,הלודג הבישי דימעה ,הרות לש הלוע םיקה םש ,ןגריבנביז

 ללכה תבוטל הברה ליעפ 'יה ,ץרמ לעבו ןדקש ,הכלהבו הרותב לודג 'יה םחנמ יבר .המרב

 .ל"ז אדרוט לש הבר לזיוו ןויצ ןב ר"גה םע דחי "תדה יקיזחמ, תרבח שאר בשויל רחבנו

 דע רבדה בכעתנ םנמא .טסעפד םיארי להקב שדוקב תרשל דומעל רחבנ םחנמ יבר

 ,ותדע להקו ותחפשמ םע וטיגל ףסאנ ד"שת רייא 'י םויבו ,ל"ר האושה תפוקת עיגהש

 .םמד םוקני 'ה ,ץיוושיואל הדמשהה הנחמל תונורקה ועיגה ןויס 'ט םויבו

 יטפשמ--םיטפשמה הלאו--ימולחב יל ורמא, : ת"הע וסרטנוק לע ול םשר הנורחאה הפוקתב

 ןכומו ךורע ןחלושכ םיברע ויהיש ,םהינפל םישת רשא ,הבהאב םלבקל ךירצו ,תמא 'ה
 ."םדא ינפל לוכאל
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 ת"יהועב

 יק"פל היסרת רייא שדוחב

 ףראדסרעטשאמ .שקאפ

000-008 0% 0% -0 25 ,6%( 

 1 ומ לק כט לומל 1 ושש לוק %

 א הלכ לוק לק 4

 רערעזנוא הנותח רוצ טסכילפעה איז ןעדאל רווו
 רעדניק

 ןתהה רוחבה ה"ה

 5 ₪ 3 תרמ

 ל"ו ראווראש .ק"קרבאה רפוס לשיפ ה ומ ג"הרה יחא ןב

 הלכה הלותבה ג"ב סע

 תת לרוביק  תומ

 'ג רמועב ג ל םויב תחלצומ העשבו בוט לומל הייא עכלעוו
 סנאטטימכאנ רהוא 34 םוא (23. ₪) ליעבה יתוקחב 'פ

 .דריוו ןעדניפטטאטש ףרארסרעטטאמ ןיא

 רלעפנערהע םנוב החמש רפוס ביל ףסוי
 ל-ן ש:רהמנהב לז זיארהמנהב

 .ותגוזו .ותנוזו

 1616קזהזתומ 2616556 : 10זהפ2] !\ָּאָע 8ו10ם.

 א ל = >רפ--נע-בב 5
2-26 6 --<-6 

 ,שקאפ םיוכנעזאר ימ ןאפ קורד

 רפוס םחנמ יבר תנותחל הנמזה



 שקאפ תרכזמ

 קחצי ןתחה ויחא ןב תא אישה ב"ערת תנשב .ל"צז ףרודסרעטאמ ק"קד ד"בא

 ק"קד ד"בא ,יול אדוהי םייח יבר צ"הגה לש ותב 'יחתש הכרב תרמ ג"בע 39 יבצ

 ואצמנ ,םקיר םתיב ראשנ אל ולא תא אישהש םגה .ל"צז קירבאפ רוושמעט

 לש םתודידב תא ומיענהו ללחה תא ואלימש םיינע ינבו 5% תומותיו םימותי םלצא

 .תינברהו ברה

 "רפוס יטוקל, לודגה ורפסמ ןושאר קלח תא סיפדהל וניבר הכז ג"ערת תנשב

 םישיאה ינימ יגוס ינינעו יניד לכ ףסאמה לודג ץבוק אוה .יי תוצמ ג"ירת לע

 ."דסח םלוע, םשב רפוס םחנמ יברמ תוהגה אבומ (תוילגרמ ר"ר תאצוה) םידיסח רפסב

 ג"ירת לע רפוס יטוקילו ת"הע רפוס טוקלי ,רפוס ביל ףסוי וניבר ודוד ירפסב הברה רכזנ

 ,(חק ייס ז"ח) לגנע ש"רהמ ,יכדרמ ישובל ,(מ"ק "יס ג"ח) הדשה ירפ ת"וש האר .תוצמ

 .דועו (בכ די ו ןמיס) גיערת תנש ףסוי טקליו (כ ןמיס) אינעד אתסקרפא ,(י 'יס) ינושרגה טוקלי

 תיב אצמ צ"הגה ויבאמ םתיתנש ירחא .ח"מרת ןויס 'כ םויב דלונ רפוס קחצי יבר 9

 ,שממ םנבכ ךנחתנו תוחותפ תועורזב לבקתנ ךרה דליה .ל"צז ותדודו ודוד תיבב הסחמ

 ,שיאל יתויה דע םינש עבש ןבמ ינולדיג המה; : םירופס םילימב ומצעב אטבתמש ומכו

 ,םיעגרל ףא םותיה ייח תורירמ יתשגרה אל םתיבב ,הנמאנ םאל איהו באל יל 'יה אוה

 .(א"'ח רפוסה רפסמ תמדקה) "דדמי ימ םשפנ תוממורו םבל תבוט

 קחצי ב"הו ,םשל ותבישי תא ריבעה ,שקאפב תונברל ביל ףסוי וניבר רבעשכ גיסרת תנשב

 צ"הגה תרזעבו ודוד י"ע להנתהש ,שקאפ תבישי לש דמח ירוחב ןיבמ רבכ הנמנ יבצ

 אביקע יבר צ*הגה תבישיל ב"פל דומלל ךלה םשמ .שקאפ ק"קד ןיידה ,לפרק קחצי יבר

 .ל"צז ןייטשרבליז 'יעשי יבר ןואגהמ כ"ומכו אנמרוהב ונמיה ךמסנו ,ל"צז רפוס תעד לעב רפוס

 ק"קד ברה ,יול אדוי םייח יבר צ"הגה לש ותב םע ןיסוריאב אב ב"ערת תנשב

 הנש ד"כ ןב ךרבאה ץלאנ ךכ ,ותב תנותח םרט ח*לחש וימח םנמא .קירבאפ"רוושמעט

 .רוושמעטב תונברב שמיש הנש םיעבראכ .ותנותח ירחא ףכית תונברה לוע תא וילע לבקל

 .השעמ ישנאו םידיסח ח"ת האילמ ריעל הליהקה הלעתנ וימיבו ,תוירבה לע דואמ בוהא 'יה

 לשיפ יבר ג"הרה ודיחי ןב םע ,קיהראל תולעל קחצי יבר הכז הכונח תאז א"ישת תנשב

 ,הדובעו הרות לש א"דב וימי תיראש שידקהו ,ו"ת םילשורי ק"היעב עקתשהו ,ו"יה רפוס

 ויתובושתמ ןושאר קלח רואל איצוה א"כשת תנשב .הרות לש הלהאמ שמ אלש טעמכ

 םשב הדגא ירבד םע רטועמ ,ל"צז ב"פמ רפוס אביקע יבר צ"הגה תמכסהב "רפוסה רפסמ,

 תחונמל אבו ,הרהטב ותמשנ האצי ,ו"כשת ידוקפ להקיו ק"שע רדא ו"כ םויב ."ירצ טעמ,

 ,ינש קלח רפוסה רפסמ ת"וש הכרב וירחא חינה .םויה תוצח ירחא םינברה תקלחב םימלוע

 .ה"בצנת .הרותה לע םירואיבו תויגוס ישודיח

 ; שקאפב הדודהו דודה לש םתיב תקדצמ ונהנו שפונ ואצמש ולא ,םידחא תומש ןאכ טרפנ 0

 השמ יבר צ"הגה .טעלפרעווד ברה ,קללאפ יולה רשא ףסוי יבר םסרופמ הבישי ספות צ"הגה

 (םיתיזה רהב ק"היעפ כמ) לעהיאמ קללאפ םהרבא 'ר ינברה ינב ,קלעוועלד ברה ,קללאפ יולה

 לידבהל .(דייה ,הכרבל םיקידצ רכז) אשיימד ברה ,רפוס לשיפ יבר צ"הגה .תינברה לש היחא

 .אתא-רפכב בר תעכ ,ויייה שינעלעבד ברה ,קללאפ יולה רשא 'ר ןואגה ברה ,ח"לחב

 ,םירפס יזגרא םגו תיב יכרצ לכ חלש ,ו"ת םילשוריב דסי רשא םיחרוא תסנכה תיבל 1

 : ק"יתב בותכ רפוס יטוקל ורפס לע .חורב ןהו רמוחב ןה ןוצר תעיבש םיחרואה םש ואצמיש

 ימש יתבתכו ,א"בבות םילשורי ק"היעב דסייל יתיכז רשא םיחרוא תסנכה תיבל ךייש,

 .הרידאהלו הרות לידגהל םיקלח ראש םג הרהמב איצוהל 'ה ינכזיו ,רודו רודל םלוע ןורכזל

 אי'בב ונישדק ריע ןויצב שדוק רפע קשנלו

 *רבחמה רפוס ביל ףסוי 'קה ק"פל ג"ערת ןסינ 'ח 'ג םוי שקאפ הפ ח"העב
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 רפוס ביל ףסוי יבר

1 1 0 
 תייהועב 7

 שקלאפ %-
| 
 .קיפל ריתעב ןסינ שדחב =-

- 
 ₪0 0-4 00%." עמ 0% 01-08 -

 4 ו ,= בוט לזמל = : 8 מש לוקו ןח ושש לוק ? 5
 3 0 ןח לוק ו
 יערי יקי יק" ל ומ 4 4 5

 אוה. וניתחמשב לבח תחקל ינדובכי המה יבהאמל ארקא (>-
 ינב תלילכ םזי >-

 תהה ביה היה

 40 יוצע יינ ירצ קחצי היומ ברה

 ליז ראווראש ק'קדבאה רפוס .לשיפ ה'ומ ג'הרה יחא ןב
 הלכה הלותבה ג'בע

 40 ההתבמ חת כרב תימ |
 יראו

 ראוושעמעט ייהקדבאה יוועל הדוהי  םייח ה'ומ כ'הוה תב =(
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 'ב יה םויב תחלצומ העשכו בוט לומל ה"א "הת רשא (-
 דעעמעט ריעבו םירהצ רחא 3 העשב טילעבה רייא חרד (-
 עי ירא - .א"ע* ראו 6%-

 הפוס ביל ףסוי קה 8
 ,ל'ו זיארהמנהב -

 ייהקד הרות דומלת תרכח תלעותל שדקומ ברחגולדה ףלח 7
 .א"עי קירבאפ .ראוושעמעט -
 [8006 |!258% 160065/87-שץ 87/8705. עססערדא ₪-

 ה
 0 שס 0

 ;% ז + % / ןו תת זז ז ז ז זבה

 .שיקאפ םיובנֶץוָאר ,מ קקורד

 רפוס יבצ קחצי יבר תנותחל הנמזה
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 שקאפ תרכזמ

 םהיתוריזג םהיתונקת ,ןנברד ןהו אתיירואד ןה ,הוצמו הוצמ לכב םיאצמנה

 ירפסמ ,אתליכמו ירפס ארפס אתפסות .ימלשורי ילבב ס"שמ טקולמ ,םהיגהנמו

 לודג ףוסיא רוביחה .םינורחאו םינושאר ישודיחו םיקסופה ירפסו םישרדמה

 דבע הז לכ ,םיכרוע רבח םע ןוכמ לש הדובע ,וינפוא לע רוביד רבד ,דואמ

 רכוסה תלחמב וניבר הלח רבכ זא .ומצע ןיבל וניב ויתומא 'ד ךותב וניבר

 תדובעב םימיכ תוליל םשו ותדובעמ חנ אל ז"כב ,ויעצפמ םירוסי לבסו (ע"ל)

 .םינוכ 'ה תכאלמל תושעל ץוקו גוס לכ לע רדוסמ ,םלש רבד איצוהל ידכ ,ויאשמ

 סקנפב ולא תורוש ול םשרו ,םישימחה תנשל וניבר עיגה ה"ערת תנשב

 '5כ ,יתוקחב רהב 'סל בוט יכ וב לפכנש 'ג םוי םויה, :ת"הע הדגא ישודיח

 הנש םישימחו ,הצעל םישימח ןבל ה"ב יתעגה .ק"פל ב"ערת תנש רייא שדוחל

 כ"עו ,רמוחה לע רבגתהל ךירצ לכשהו םדאה ייח ימיל תוירישע השמח איה

 תא דובעל ורחבנש הנש םישימח ןב דעו םישלש ןבמ קר םירשכ ויה אל םיולה

 לצאו ,רבוג לכשה אליממו כ"כ קזח ףוגה ןיא םישימח רחאו ,מ"הא תדובע

 ימיל עיגהל 'ה ינכזיו ,א"ע ד"כ ףד ןילוחב ראובמכ תולסופ םינש ויה אל םינהכ

 יתמגפש המ לכ ןקתאו םלש בבלב והדבעלו הננערו הנשד הבוט הבישו הנקז

 ר"יכא ו"על םיבר יקידצממ יקלח תויהל םיבר םירפס רואל איצוהלו

 ."רפוס ביל ףסוי 'קה

 םימותיל בא ,וידימלתל הרומ ,ותדעל גיהנמ ,תולעמה לילכ שיא 'יה וניבר

 תלחמ ,טאל טאל רימחהו ךלה ותואירב בצמ םנמא .ודואמבו ושפנב דסחה שיאו

 ןכוסמ העש לכב אוהש ורמא םיאפורה ,ףסונ בל תלחמ הירחא ררג רכוסה

 םירוסיו השלוח ךותמ ,שדוקה תדובע תא וניבר ךישמה תאז לכב .(ע"ל) שממ

 ,ה"ע תינקדצה תינברה הרפיס .ינש קלח "רפוס יטוקל, לודגה ורפס תא רדיס

 תדובעמ חנ אל הלעבו הליל תוצח ירחא הברה 'יה רבכ םימעפ המכש ךיא

 לע בוטר טוטרמסב שובח ,םירפס ןומה ןיב קוסע אוהו ולצא הסנכנ ,שדוקה

 ,ותדובעמ חוניו שולחה ופוג לע סוחיש וילא הננחתה זא ,ויבאכ לקהל ושאר

 !הבורמ הכאלמהו רצק םויה :ותבושת 'יה

 לבא ,שקאפב םיובנזור סופדל ורסמו ,ינש קלח לש ורודיס תא רומגל הכז

 "ה אל ,םלועה תמחלמ תביסמ ,רפסה עצמאב סופדה תדובע תבשוה ונובאדל

 תנשב רמגנ אוהה קלחה .סופדה תיבב םיחמומ םילעופ אלו הפי ריינ אל אצמנב

 .ל"צז רפוס ןועמש וניבר ויחא תולדתשהב ,ותריטפ ירחא םינש שלש א"פרת

 וניבר תדוקפ פ*עו ,ורמגל בורקו רודיסה תדובע ךותב 'יה ישילשה קלח םג

 הטעט ק"קד ברה רפוס בקעי םהרבא יבר צ"הגה אוה ויחא ןבל ק"יתכה ורסמנ

 תינחור הרזע שיגה פ"כו ,םינינעה ךותב 'יה אוהש ןעי ,סופדל ורדסל ידכ ל"צז

 םנמא .(חנ ןב גוס דכ הוצמ בי"ח ,ןשי גוס י הוצמ א"ח האר) רפסה ןכות םצעל

 ימיב ורכז הדבאנש דע ,הרוא איצוהל ודיב התלע אלו העשה הפרטנ וננובאדל

 .ןידבאד לע לבחו ,הארונה האושה
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 רפוס ביל ףסוי יבר

 רשא ויחא ןב תחמשב ףתתשהל וניבר עסנ תועובש ירחא ח"ערת תנשב

 ק"קד תונברל לבקתנש .רפוס םחנמ יבר ןואגה ברה אוה ,ןבכ ולצא לדגתנ

 ,ךתולעהב 'פ תבש לע דוע ראשיש וב וריצפה םש הליהקה ינבו .ילהראשוושוראמ

 המש ואבש וידימלת תייארבו הרותה דובכב חמשו האלפנ השרד םש שרדו

 קידצ ותוא לש ושמש עקש ,רהמנהו רמה םויה ,ןויס ב"כ 'א םויבו ,ודובכל

 .שקאפב ויתובא תורבקל ףסוי תומצע תא ולעה םשמ .הנש ו"נ ןבכ ותנועב אלש

 םיבורקה תוליהקה לכמ ורהנו ,םידוהיל לודג לבא העומשה עיגהש םוקמ לכו

 וקימעהו .וניבר ןוצרכ ושע ק"חה ,/ה ףרש רשא הפירשה תא תוכבל םיקוחרהו

 םגה .ל"צז רגנוא לאוי וניבר ונקז ןיבו ןאמסוז וניבר ויבא ןיב רבק םוקמ ול

 םוקמ ול וחינה םישודקה ויתובאש ןיעב ןיע ואר ,דואמ רצ 'יה םוקמהש

 .ה"בצנת ,םהיניב

 םיובנזור ריאמ 'ר לש ונב ל"ז םיובנזור ןרהא 'ר ,וניברל ןמאנ דימלת

 ליכמה (ת"רטע שקאפ) "יברד היתבכשא, סרטנוק רואל איצוה ,שקאפב סיפדמה

 ערואמה תא םש ראתמו ,ל"צז וניבר לש ותטמ ינפל ורמאנש הניק ירבדו םידפסה

 ,ק"פל ח"ערת תנש תועובשד גח ורסא ןויס 'ח םויב : םישגרנ םילמב הביאכמה

 בלב ל"ז ןואגה וניברו ,א"עי שקאפ ק"ק ונילובגל הברק הינאהו רוא רקובה

 תויהלו הרותה דובכב תוארל ילעהראשוושורמ ריעל עסיל וימעפ ךרדל םש חמש

 רשא 'ה תעושיב חומשלו ליגל התויק הרוהטה ושפנ רשא םוי ,הזה םויל ןכומ

 ונבכ ול בוהאו ,ףסוי יכרב לע לדגתנ רשא ויחא ןב תולעה םויל עיגהל והכז

 להקד תונברה אסכ לע ,םויאב ידאנ ק"קד בר י"נ רפוס םחנמ ה"ומ ברה שממ

 'מ ריעה ל"ז וניבר אב ןויס 'י בוט יכ וב לפכנש 'ג םויבו ,םשד םיארי

 ואב רשא 'ה יאריו ל"ת םילודג םינבר לודג דעו ןטקמ םעה לכו ,ילעהראשוו

 םיבוסמה שארב והובישוהו ותארקל ושש הרותל דובכ ןתיל בורקמו קוחרמ

 שדוקה תביח האר רשאכ ל"ז אוהו ,ומענ יכ םירוהטה ויתורמא ותש אמצבו

 תובבלה ברקל רזאתה זוע שיאו שיא לכ ברקב הנומט השרומה הרותל הבהאו

 ק"שב התמבה הלעו םשד ט"יורקאה תשקבל הנענו ,תאש רתיב םימשבש ןהיבאל

 שאכ וירבדו הבהא ןמשב םיחושמ רסומ ירבד האלפנ תובהלתהב שרד שרדו

 שדוקב וכרדכ םיעמושה תובלב הרוהט האריה רוא קילדה ותרותלו 'הל תרעוב

 שדוק םע ברקב 'א עובש דוע אלמל םהירבדל תבשק ןזוא הטה דועו ,זאמ

 תותוא לכב והובבס רשא האריו הרותה לגד םירהל םחכ ףקות לכב םידמועה

 .דובכו הביחו הבהא

 אל ,הקלובמו הקוב םוי ,הרצ ןושל אלא יהיו ןיא ןויס ב"כ 'א םויב יהיו

 דמעו ,ויצלח רובגכ רזא ל"ז וניבר לע הרבג השלוח יכ ףא ,הנש ימיב דחי

 הלעמל הלע רשא שדוקה תכאלמ ותכאלמל ותיבל בושל הקוחר ךרד עוסנל ןכה

 ונדוה .וניתראפת ןרק עדגנו דדוש אב םואתפ !יובאו יוא ההא התעו ,'וכו שאר

 תילטב ףטועמ םכשה רקובב דמע ונדוע ל"ז וניבר ,ונישאר תרטע וניראפו

 ותעד תולגל קדצ טפוש אסכל בשי דועו ,לכ ןודא ינפל חיש ךופשל ןיליפתו
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 שקאפ תרכזמ

 טעמכו וילע תלפונ הלודג השלוח םעפבו ,הרורב הכלהב הרותה תד יפכ הרוהטה

 דוע יכ ונימאה וביבס םידמועה םעה לכו ,וילא ושפנ בישהל ושרע ילע בכש

 ןורא הבשנו םינותחתה לע םינוילע ורבג יכ !ונל היוא ההא לבא ,ונתא יח ףסוי

 יפנכ תחת התפע הרוהטה ותמשנ !ונניא וניבל שושמ ונירואמ וניבר ,םיקלא

 .םימורמ ימשב הלעמל שמשלו דומעל ,ידש לצב תוסחל ,הניכשה

 ותואב דימ ונריע הפ המסרפתנ ,שפנו בל תדרחמה העומש ,הבוט אל הרושב

 וניבר ןנבר יכלמ ןאמ ךלמ ינפ רואל וניוק יכ תחתו ,ברע יללצ וטנ תעל םוי

 הנה ,םירוהטה וינפ המדקנ הלהצו החמש לוקבו ,וניברקב בושי דוע יכ ,ליז

 יהנ לוק ,השודקה וניתלהק רככ ינפ לע היפנכ הביחרה הלודג הכישח המיא

 בוהאה םבר רדעה לע שפנ רמב םיכוב ףטו םישנ םישנא ,תוצוחב עמשנ הלליו

 ישאר ,תונמלא ךמותו םימותיה בא ,לכל ביטמו בוטה ,יח לכ שפנ דידי ,ביבחו

 ,ונישאר תרטע הלפנ וארק חתרומו עורק בלבו ,יכבב םלוק ונתנ ט"יורקאה

 םירמרמתמ הרות ידמול ילודג ,הכלהב םינייוצמה םירעש ולבאו ונעה !ונל אנ יוא

 םידימלתה יניע וילא רשא לודג רה ,האריהו הרותה תעבג םתאמ קתענ יכ

 לבאל ךפהנו שושמ ונתאמ תבש ,ונישאר לע רפע ראפו הראפת תחתו .תואושנ

 .ונילוחמ

 ,ונריע הנה אובל ורהמ קוחרמו בורקמו וניתנידמב םיפנכ התשע העומשה

 וניבר תורבקל לבוה וב רשא ןויס ה"כ הנעלכ רמ םוי ,הזה םויל םידיתע תויהל

 'ממ םוי ותואב אב רשא שדוקה ןורא תארקל ואצי תואמל םישנא ,ל"זגה

 רוהט שיא םכותב םישרקה וארנ תעב בר יכבו הלודג הקעצ יהתו ,ילעהראשוו

 ושרדמ תיב לא םאוב דע םמכש לע ןוראה תא ואשנ הוקמב םירהטמהו ,ןומט

 םנשי רשא םינהכה דובכ ןעמלו ,ליכהמ ןטק 'יה םוקמה יכ ןעיו ,ל*ז וניבר לש

 םיננוקמה וליחתהו ,נ"כהיב רצחב הטמה ודימעה ,ואב קוחרמ רשא ולאו הפ

 .יהנו יכבב םלוק תאשל

 י"ן לפרק קחצי ר"הומ ןואגה ןושארל והודיפסה הפד ק"חו להקה םשב

 :הפד ץ"מוד

 םהידע ונתי רביחש םירפס ,םישעמב לודגו הרותה רש 'יהש ל*ז וניבר . .,

 "רפוס יטוקל, לודגה ורפס ןהו הדגאב ןה םיברל םיליעומו םיבוט םירפס וקדציו

 םידיחיל ביטמו בוט 'יה אוהו ,וירפס ןיבבחמ לארשי ילודג םג ,תוצמ ג"ירת לע

 ,םירתכ םיפלא תורשע ףסא םירוחבד תונוזמ הרבחלו לארשי ץראל ,םיבר יכרצו

 וחקיש ויתושרדב םיברה תא ררועלו תושעל שארב אוה 'יה הוצמ רבד לכלו

 ."הוצמהב קלח

 א"טילש הפד ד"בא רפוס ןועמש ה"ומ ןואגה וניבר התמבה הלע ןכ ירחא

 דחא בלב הריתי הביחבו הבהאב היולה םדוק דוע דמעמ ותואב רחבנ רשא

 :והיפ חתפ חתרומו עורק בלבו לז וניבר ויחא םוקמ תואלמל

 ולשומ טבש תחתו ,הלודג הלהק שארב דומעל לע םקוה רבגה אוה ..,

 תוחוכה תודחאתה י"עו ,ותדעב תובבל קוחירו דוריפ ןיאו ,תועידה לכ ודחאתה



 רפוס ביל ףסוי יבר

 רשא תורוצנו תולודג תושעל הכז ,האריהו הרותה ןרק םירהל תחא הרטמל

 ומיקהו הנשיה תסנכה תיב ויז רדה שדחתנ וימיב ,ותלהת ורפסי דע ימלועל

 קודקידו תוטרפ לכב הרהט הוקמ הנבנ ותרמשמ תחתו ,תראפתלו םשל היתוסירה

 ינינעו ןינבה ינינע לכב תונשל אלש הזע המחלמב דמעו ,הלית לע תורמוחה לכ

 ,אוה אמט םלטבל המר דיב םהב עגונה לכו ,איהש תומכ הלק גהנמ ףא הליהקה

 'אב האר םא צ"ה תאנק אנקל אשנתמ יראכו ,םימש דובכ לע סח דאמ המו

 ורבדב האצי בהלל הרעבהו וברקב תרעוב שאכו ,לבאת וילע ושפנ הריבע רבעש

 רוהט בלמ םיאצוי וירבד לוק תוריפ השועו חרפי והטמו ,ועשפ לע שיא חיכוהל

 .5..תובבלל םיסנכנ

 ,וניבר לש וסיג י"נ רעשיפ םרמע ה"ומ ןואגה ברה דיפסהל דמע כ"חאו

 :טסעפאדוב י"הקד ד"בר י"נ רפוס םולש בקעי 'ר ןואגה ברה ובורק וירחאו

 אוה רשא הנש םישולשמ רתוי הז ,ונינפל ןוראב חנומ רשא שיאה הז.

 םינטק םירוחב םע דומלל ודואמו ושפנו ובבל לכב עגיו חרטו למעו הבישי ספות

 לכו .םיגלפומ םינבר המכ םהמו תואמל םינוגה םידימלת דימעהו הבר הדמתהב

 ותשא םע ומצעב אוה חרט דומילהמ ץוחו ,ותיב ינבכ ולצא ויה םידימלתה

 הלוע איה רשא תחא הלעמ דועו ,לכל עודיכ אבוט דסח תולימגב 'יחת תינברה

 םירישע םהמש םגה בר םושמ ונעמש אל התע דע רשא תולעמה לכ יבג לע

 בר ונדועב םינש המכ הזש הכז אוהו .,השודקה ץראב םיתב םהל ונקיש

 'יחת תינברה ותשא ,א"בבות ק"היע םילשוריב םיתב יתש תונקל עקשטערעדב

 דימ ול 'יהי םילשוריל אבש ימש תיב ילכ ונקו תותסכו םירכ הצבקו החרט

 םיחרוא תסנכה תוצמ םייקל ידכ םישנל דחא תיבו םישנאל 'א תיב ןולל םוקמ

 ...הניכש ינפ תלבקכ איהש וזכ הלודג הוצמל ךרע ןיא רשא ק"היעב

 הלעתנ ןאכד השודק הלהקהש ,המשל הרות ידמול לש וחכ לודג המכ וארו

 םילדגמו םארוב ןוצר םישוע םיבוהא םלוכש אימשד ילימב ןה ,םתובר תוכזב

 שקאפ ק"ק ומכ הנידמב אצמנב וניא טעמכו ןאכ םיבר ח"תו הרותל םהינב

 שי אמלעד ילימב ןהו ,ברעו רקובב שודגו אלמ שרדמה תיבהו תסנכה תיבהש

 ."...דובכב הסנרפו בר עפש םהל

 ה"ומ .קאטאפ 'ש ק"קד ןואגה ברה םירורמת דפסמב ולוק עימשה כ"חא

 .ל"ז וניבר לש ותוחא ןב י"ג רעשיפ לשיפ םירפא יכדרמ

 םחנמ 'ר ןואגה ברהו ,רפוס בקעי םהרבא 'ר טעט ק"קד ןואגה ברה וירחאו

 ראוושמעטמ רפוס יבצ קחצי 'ר ןואגה ברה וירחאו ,ילעהרשאוו 'מ ק"דבא רפוס

 ,טסעפאדוב ק"קד ץ"מוד ןאמסוז לשיפ םירפא 'ר זושט ק*קד ןואגה ברה וירחאו

 :רמא םירבדה ןיבו

 םיעגר ךילא ,יוד ךילע דימת ךבלו בואכמו ילוח עודי שיא תייה אלה...

 תנכשש ןמז לכ ךא ,ךלוה התא םימלוע תחונמל בשחמ תייה םויו םוי לכב ובנגי

 םש ע"יז םישודקה ךנקזו ךיבא ןכש להוא ד"מיבו ק"מהיב תובא יתב ךתיבב

 ,אובת אל ךילא הערו םויה לכ ךילע ופפח םש ,ךילע וניגה םש הניכשה התרש
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 ןיטלפמ תקחרהו ךיתובא תלחנ שדקמ םוקמ ךתיב ןתפמ לעמ תאצי רשאכ ךא

 רמא שולחה ךבלו ועדונ אל ךיתובקע םידומעב ףפגמו םילתכב קשנמ תייהו ךלש

 .יריקי תיב םלש יוה ישדקמו יתיב םולש יוה ךל

 'יחת הנימל הדוסחה תדמולמה תקידצה תינברה שדוקה תרבחמ הרכזא הלאו

 ,םינב העבשמ ול 'יה הבוטו קידצ ןימיל הדמע ךיא החבש רפסל לכוי ימ

 תרחא חור התיה בקע בלכ ידבעו רמוא בותכה הילעו ותרותב לודג קלח הל שי

 אב ןאכ הביקנ ןושלב םעפו רכז 'לב םעפ שמשמ חורש םנמא ,ירחא אלמו ומע

 הלעבל ול הדמע התמכח ףאו התקדצ תוכז רשא בלכ תשא תוכז זמרל בותכה

 ותיערו ותרבחמ חור "ומע תרחא חור, 'יה בקע א"שזו ,ול תאז 'יה הדי לעו

 ."ירחא אלמיו

 ל"צז וניבר תאווצ
 קפל ט"סרת ןויס ח"רע רבדמב רדסל 'ה םוי ה"ב

 א'עי שקאפ ק"ק יבוהא םכילע 'ה תכרב

 רחא דימ ןטקה יתוא םתבשוהש םכבל תבוטו םכירוענ דסח םכל רוכזא רוכז

 ל"ז יתובא לש אסכ לע הריתי הביחו הבהאב ע"יז שודקה ר"ומאא תריטפ

 םאו ריע הלהקה הראשנ יכ ,יתובאמ שייבתהל ינא ךירצ אלש ידיב חילצה 'הו

 שובי אלש םימשבש וניבא ינפלמ ןוצר יהיו ,הרוהט האריבו הרותב לארשיב

 .ןמא ע"ע ןליאה ץוצקי אלו ןיעמה

 ןאצ םירוחב םעו ידמע םתישע רשא בוט לכ םכל םלשי 'ה הלפת ינאו

 ,בר אלב ודמעי אל תחא הנשמ רתוי י*נ יבוהאמ שקבא רשא רבדה הזו ,םישדק

 םאו ,יתשרד רשאכ שרודו םיקסופו ס"שב קסוע רשא ח"ת 'יהי ולבקי רשא ברו

 הוקאו ,םיענ המו בוט המ הביחו הבהאב ויחא בורל יוצר 'יהי יתחפשמ ינבמ 'א

 'וכ םולשב ךתובא לא אובת התאו ה"עאא ןושארה באל רמאנש המ ונב םייוקיש

 .הנה ובושי יעיבר רודו

 ,םיינע םעו םירוחב םעו ימע ושעש בוטה לכ לע הדות כ*ג ןתא אשידק הרבחל

 יתוא ולבטי םא בוט המ .םיבוהז י"ח ןתתש 'יחת יתשאל הוצא רבקה רובעבו

 ולבטש םישנא הרשע פ"הכל ביבס ודמעי רבקל הדירי תעשב .םישנא לש הוקמב

 ץראה רפע הברה ךופשל וחכשי לא .הרובקה רחאל דע רתסב בשוי ורמאיו

 רפע לכ וכפשיו וליק המכ 'ילעב יל שי ,ףוגה לכ לעו שדוק תירב לע השודקה

 .ומע ותמדא רפכו םייוקיש םש יל שיש י"א

 רבק אצמיש הוקאו ,ל"ז םישודקה א"א ןיבו ז"א ןיב יתוא חינהל שקבאו

 .םישודקה תונורא ינשל ךומס קמועב יתוא חינהל שקבאו ,ידעב םש יונפ

 .דובכב 'ת תקידצה יתשא קיזחהלו דבכל 'ה להקמ שקבא ןכו

 תולילגה ינב וכרובי ןכו ,הלהקה לכב החווצ ןיאו ץרפ ןיא םכתא ךרבי 'ה

 'ה תדובעל תודחאב תויהל לארשי לכ םירוהט םימב רהטי 'הו ו"צי

 'ה תעושיל הפצמה םכבהוא

 .ל"ז רפוס ז"אר שודקה ןואגהביל ףסוי 'קה
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 .ק"פל ג"ערת אלמא ךימי רפסמ תא 'סל 'ד םוי שקאפ הפ

 בוטב יתונשו ימי ךיראיו ינייחיו ינאפרי 'ה ותע תא םדאה עדי אל

 רסחי אל הלילחש ידכ עדיל ןיכירצ רשא םיניינעה לכ הפ םישרא ,םימיענבו

 תאיב דע וניתולאשמ לכו ונינורסח אלמי 'הו ,רבד םוש םדא םושל ידי לע

 .ר"יכא ב*ב ונילאוג

 [םויסה רסח]

 יתשקבו ,א*עי שקאפ הפד הליהקל הנותנ 3? תואיצמב רקי אוהש ילש ת"ס

 'פ תבשבו פ"כהויבו ה"רד 'א םויבו שדוחה ןיכרבמש תבש לכב וב וארקיש

 יתובאמ השוריב יל שיש ת"ס ינשו ,ילש ט"ציה ינפלש תבשבו הרפ 'פו רוכז

 .דימת םהב תורקל ד"מהיבב וראשי ע"יז םישודקה

 ודמליש יריכממו יבהואמו ידימלתמ יתשקב .םילעב םסרפל יתלאשב ישפנ

 ברעו רקוב םוי לכב דומילה רחא ה"ע ימא םשו ימש וריכזיש וא תוינשמ

 הדגאב ןה םימעפל וריכזיו ,ט"ציה םוי לכבו ,הנושאר הנש ךשמב יתמשנ יוליעל

 ירפס ואיבי ןכו ,ינממ םירפסב ספדנש המ וא ינממ ועמש רשא הכלהב ןהו

 לא ינפל םדעב בוט ץילמהל ד"נלב םהמע ביטא ינא םגו ,םסיפדהל יתיכז רשא

 הזיא ורמאיו וללפתיו ירבק לע ואובי םאו ,םיבוט םידסח םיבייחל למוגה יח

 םימחרב לארשי ומע תויכב לוק עמוש ינפל ינא םג הוחתשא ,כ"ג םילהת ירומזמ

 .הלס ןמא םימיה לכ םהל בוטל םהמע יתלפת ףרטצאו

 םירתכ ףלאמ רתוי לרוגה הלעיש 'ה רוזעי םאו 'וכו השורי לש תולרוגה

 ותואב ל"ז ק"הגה ו"מאא ידכנמ 'יהי םא הנש לכ לש ןעזניצהמו ק"קל חנומ 'יהי

 הביקנבו םירתכ ףלא דע רכזבו ,םהל ךייש הביקנ ןהו רכז ןה ואישהל ךירצש הנש

 תובישיב ל"ז ק"הגה ר"ומאא ידכנ וקיזחי זא אל םאו ,םירתכ םיפלא םינש דע

 ,םינקז רתויה ר"ומאא ידכנמ םינש דועו הפ ד"בא ברה י"פע לכהו ,ת"'תבו

 יפכ קלחל המידקה א"טילש םירקיה יחאל הנש םירשעו האמ דע ןבומכו

 .הבוטל םתמכסה

 תרבחלו א"זנעמ תרבחל ץובקל ה"ב ידיב הלעש ןאכ בותכא םלוע רכזל

 סגירק ןכו ןעטנער ענארק םדעב יתינקו םירתכ םיפלא תרשעל בורק תונוזמ

 םשו ימש לע ק*קל ראשיו ל"נה תורבחל םיכיישו םיפלא תרשע לע עהיילנא

 קר ןהיתוריפמ ונתי אלש שדקה תועמ לעכ םב ורהזיו ,/ת תקידצה יתשא

 םימלועל ראשי ןרקהו ,הרוהט הארי ךרדב םיגהנתמו הדמתהב םידמולה םירוחבל

 הז לע חיגשהל להקה לעו ד"באה לע בויחו

 ק"פל ח"ערת אריו 'סל 'ה םוי שקאפ הפ ימש יתמתחו יתבתכו

 .רפוס ביל ףסוי 'קה

 .םירקי םימדב ול הלעש ,הז ת*ס וניבר ול ביתכה ל"צז עוענישמ ק"הרה תצעב 2

 עצמאב הנה .ןמסקוו קודצ ברה לודג ח"תו שדוקה תכאלמב םסרופמ החמומ "יה רפוסה
 'קד צומ. ה"ק ןמיס א קלח רשוי ירמא ת"ושב רכזנ) צ"ומו ןיידל רפוסה רחבנ הביתכה
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 .ק"פל ט*סרת ןויס ח"רע רבדמב 'סל 'ה םוי שקאפ הפ ה"ב

 .א"עי םשד תולילגה ינבו עקשטערעד ק"ק יבוהא םכינב לעו םכילע 'ה תכרב

 לע הדות םכל ןתא כ"ע ל"חר ינומכ הלוח טרפבו ימי תדמ יתעדי אל הנה

 'ה תיבב חטבו טקשהב םכלצא יתבשיש הנש י"ח ידמע םתישע רשא בוטה לכ

 איצוהל 'ה יננחו יחכ יפכ ימצע םילשהלו םירוחב םע הרות להאב בשיל יתיכזו

 תאמ המילש םכתרוכשמו םכלעפ 'ה םלשי ,.םיקלח השמח רפוס טוקלי ירפס רואל

 .ש*תי לארשי יקלא 'ה

 התיה ילא םכתבהא ןכו הנומאבו תמאב םכתא יתדבעש ןעי םכמ שקבאו

 לבש וצמאו וקזחו א"טילש קידצה ןואגה ברה יחא תא ודבכתש תיתימא הבהא

 תרזעב יכ ,םלועל הבוטל יתוא ורכזתו .םכריעב ו"ח הקולחמה לש סרהמה אבי

 .םלועל 'יהי ןכו יינחורבו יימשגב הליהקה ינב לכ ולע ידי לע 'ה

 ט"ציה םדוק תבשב שורדל ךירצ בר לכש להקה סקנפב בתכיש שקבא ןכו

 קילדהלו הרכזהב ימש ק"חה סקנפב בתכי םגו ,הבוטל ינריכזהלו הבושתל ררועל

 םלועל םכתא ךרבי ת*ישה הלפת ינאו שידק םע דומללו ט"ציב רנ

 ליז רפוס ז"אר שודקה ןואגהביל ףסוי 'קה םכבהוא
 .א'עי שקאפ ק"קד ד"בא תעכ

 טוקלי :םירקי םירפס הכרב וירחא וניבר ריאשהש ,ליעל ונרכזה רבכ

 .םיכרכ ינש ,תוצמ ג"ירת לע רפוס יטוקל .םיכרכ השמח ,הרותה לע רפוס

 רוסיא ןינעב ,םינורחאו םינושאר ירפסמו ל"זחאמ ףסוא "לוקב הנעי, סרטנוק

 "םיחתפנ םירפס השלש, רפסב ספדנ ,הלפת תעשבו תסנכה תיבב לוח רוביד

 הדגאב ןהו הכלהב ןה וריכזמ ל"זגה ויבא .ץרווש ןהכה י"רה י"ע (גסרת שקאפ)

 .םימעפ הברה

 ת"הע ,תושרד ,תויגוס ישודיח תובושת ,ק"יתכ ןומה ונממ ראשנ דוע

 "רומאל, לכ לעו הרותבש "ןיתא, לכ לע םישורד ףסוא סרטנוק ,םידעומו

 םילודג םע האר רשא תונויזח לכ תא םושר וב ,תומולח סרטנוק .הרותבש

 עגי ,וימי ימדב אערא עלבד ארפוש יאה לע לבח .םיאלפנ םירבד ,ורוד יקידצו

 .הנש םינומשב םירחא ועגי אלש המ הנש ו"נ ןב וניבר

 וילעש קספו ,עווענישמ ק"הרה לצא ומע ת"ד ול 'יהו ,הביתכה תא קיספהל הצרו ("בינאלוא

 האנה בתכהו ת"סה תא תוארל ,עקשטערדל ולאפיואמ אב ל"צז םולב םרמע יבר ןואגה .ורמוגל

 ,האושה ימיב םיוגה י"ע ללחתנ הזה תייסה) .(ל"צז רוושמעטמ צ"הגה ב*ש יפמ) חבושמהו

 י*עו ,םירכנה תווראמ הרות רפסה רזחוה 'יחיש לצרה המלש ר"רה וגירבחמ דחאל תודוה

 אצמנו ותורשכל רזח ןקתוהש ירחאו ,ק"הראל עיגה 'יחיש רגרפ ל"גס ףסוי רירה ונירבח

 .(וית םלשורי ק"היעפ *לארשי ןורכז, ונישרדמ תיבב שומישב
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 :ורבק לע ותליהק ינב ומיקהש הבצמה תחסונ

 נ*פ

 וניתראפת תרטע ונזוע ןואג וניברו ונירומ ונינודא

 ת"שקכ םלוע דוסי קידצ םסרופמה לודגה ןואגה ברה

 ל"צז רפוס ביל ףסוי ר"הומ

 ןאכ אלימ ג"סרת תנשבו עקשטערעד ק"קב ד"בא 'יה הנש ד"י

 ןויס ב"כ םוי דע ל"ז ק"הגה ןאמסוז רזעילא וניבר ויבא םוקמ

 ילעהרשאוושאראמ ק"קב הנש ז"נ ןב הרהטו השודקב רטפנש ח"ערת

 םינב ול 'יה אל ,ןויס ה"כ םויב בר דובכבו לודג דפסהב רבקנו

 יטוקלעו "רפוס טוקלי, םירקי םירוביח הכרב וירחא חינה לבא

 .םיבותכב המה הנדוע רשא םירקי םירוביח המכו ?"רפוס

 םירהצב שמשכ ותרותב ריאהו חרז 'ה דידי תרופ ןב ףסוי

 םיניעהל רואמו בלל אפרמ וינעו דיסח רשיו קידצ קיתו

 םיתפשה חורבו ויפ טבשב ןועמ םיבר בישהו לשוכ ךמס

 םיתובברלו םיפלאל הרותה ןויע ידלי דילוהו הברו הרפ

 םיתעבש םקקזו ונימכח תורמא ףרצו הכלהה קמועל דרי

 םיפנכה םהילע שרפו ותיבב םלדג םיבר םימותיל בא היה

 םידי בחורב םדבזו םאישהו םדמל םנז ןטב ירפכ ול ויהו

 םימשה תוחור עבראב םציפהו םירקי םירפס רבח ותסק ךרד

 םיכרד רשוי םרוהו הרות םעיפשה הברה םידימלת דימעה

 םינתמהל רוזאכ םהב ושפנ הקבדו םרבח םימכח ידימלתל דעס

 םינפח אלמ םהל ץבקו ופסכמ םדחש םיינעל ורבח הבהא יוו

 םינזאל םיסנכנה תורבדמ םעונב םתס תוסרהו רדג תוצרפ

 םילפכב הקדצו הרותה ןרק םירהו תורבח דסי ןמאנ העור

 םיפא תחא הנמ םליכאהו םקשה םיחרוא תוסנכה ונחלשל רז

 םילשוריב םיחרוא תסנכה תיב הנבו ודסח שרפ םיקחרמל

 םייחל םימדרנה ררועי תעב ותנישמ והציקי  םוקמה

 הרש 'יח ומא םש

 אשידק ארבחה המיקה ףסוי שארל הדועת רוצ הבצמה תאז

 הבוזעו הדומלג ,לכאר תרמ תינקדצה תינברה הראשנ ל"צז וניבר תריטפב

 הרמ וקעז ולא .םתיבב ולדגתנש תומותי שלש דוע וראשנ םנמא ,הירוענ לעבמ

 לע הרבגתהו הששואתה תינקדצה .םהייח תיבמ דובכ לטונו םילפכב ומתיתנש

 םיקלא ,יתאמ ישפח ןכתא חלשא אל ,ןרמאב התיב ינב תא הדדועו ,םיישוקה לכ

 לש ותוכזב ,הפוחל ןכסינכהלו ןכתא סנרפל חכ יל ןתי אוה ידועמ יתוא העורה

 תמא לש דסח תושעל ,תלוזה םע ביטהל וימי לכ יח רשא ,םלוע דוסי קידצ ותוא

 הלותבה התוחא תב תא אישהל התכזו התרזעב 'יה 'ה .לומג םולשתל תופצל ילב
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 שקאפ תרכזומ

 ביל 'ירא 'ר ג"הרה םע ,טסעפמ ל*צז רגרבנייוו 'ולש 'ר ג"הרה תב ,לדנעה

 האישה ד"פרת תנשב .הטלאק ק"קד ד*בא כ"חאו אנומוה ק"קב ןייד 'יהש דרכייר

 ל"צז רגרבנייש דוד השמ 'ר ןואגה ברה תב ,האל הלותבה התוחא תב תא

 א"צרת תנשב .גרובנזיולקמ רסוונזאר הנוי 'ר גבע ,לעהרשאוו .מ ק"קד ןייד

 ,דארא ק*קד ברה רפוס הדוהי 'ר צ"הגה הסיג תב ,לרימ הלותבה תא האישה

 .(ד"יה ,הכרבל םלוכ רכז) רגנאמ-אנייטשמ ץטיינוד בקעי 'ר דרחו אריה ג"בע

 .התומ םוי דע התציחמב התא -- וללה םירוט בתוכ -- 3?ינא יתראשנ זא

 ,השפנ לע הלביק רשא הרדנ תא המייקו תומותיה תא אישהל התכזש ירחא

 טרפב ,הימי תיראש תא םש תולבלו ו"ת םלשורי ק"היעב עקתשהל הטילחה

 'יה הז דעצש תויהב .ל"צז חונמה הלעב די לע רבק םוקמ הל ןתינ אלש ןויכ

 .ק"הראל התא גילפהל םיכסהל השפנ תולאשמ תואלמל יתחרכוה ,יב רקיעב יולת

 התלחנ העיסנה ןמז םרט םירופס תועובש יכ ,רבדה בכעתנ םימשה ןמ םנמא

 הנידעה התמשנ האציש דע ,הנש טעמכ הכשמנש (ע"ל) השונא הלחמב תינברה

 .ה"בצנת ,הרות תחמש םויב ותרחמל הרבקנו ,ג"צרת תנש תרצע ינימש לילב

 ידוד תיבל שקאפל יתלגלגתנ ךכ ,ה"ע תקדצה ימא התלחנ םייתנש יל אלמתנש םרט 3

 שש ןבכ .םעושעש דלי יתייהנו םתועורז לע ינוחק םבל תקדצו תבוטב םה .ל"צז יתדודו

 ינתלכאה יב הלפט איה .ה"ע תינקדצה יכרב לע יתראשנו ל"ז קידצה ידוד רדענשכ יתייה

 דומילל ינתזרזו ינתרסי יתמלחהשכ ,"נמחר םאכ יחור לע הרמש יתלחנשכ ,ינתקשהו

 ,ינתחכוה תרתוסמ הבהאב ,עובשה תשרפמ יתוא הנחב ותבשב תבש ידימ ,'קה הרות

 ,אחיקפ אניעב ילע חיגשהל הבישי ספותה ידיב יתוא הרסמו ינתוול הבישיל יתעסנשכ

 לע דוקשל ץומיאו קוזיח-יבתכמ יל הכרע ,בטימד ילימו ןוזמ תליבחב ינתדדוע םייעובש לכב

 .םימש תאריבו הרותב לדוגמ ינתוארל ידעב הננחתה שילש תועמדב ,שרדמה תיב יתותלד

 ,הצרא תולעל ןוצרה התריטפ ירחא יב ררועתנ ק"הראל התקושת ךותמש ,תאו םג דוע

 ג"צרת לולא שדוח תליחתב ל"קוצז איקסנישוד צ"ירגה לודגה וניבר ק"כ תריישל יתחפסנו

 .הארוגה האושה תפוקת םישקוי חפמ לצנהל יל הדמע התוכז ,א"בבות המילשורי אובל

 ,חונמ העדי אל רשא ,תלכשומו בל תנידע ,תמכוחמו תדמולמ ,הבברו ףלאמ תחא השא

 .םירוד רודל ךורב הרכז יהת ,םימותיו םיינע םע םיבוט םידסח לומגל םישדקומ ויה הייח ימי

 ;הבישיב יתדמלשכ ילא םיבתכמה דחאמ קתעה

 שקאפ הפ אשנ 'ב הי"יב

 .ש"מע ןעבעל דניק סרעייהט

 אוד סאד ה"בקה טסיא טבאלעג ,עטראק 'ל רענייד טימ ךיא ראוו טיירפרע רהעז

 ןענרעל גיסיילפ ןענאק טסלאז אוד טסיא טעבעג סעכילגאט ןיימ סאוו ,ה"ב טסיב טנוזעג

 ןעד ךילגאט טסלאז ץרעה ןיימ טכא רונ ריד עבעג .ה"יא ןעדרעוו הרותב לודג ןייא דנוא

 ןעוו רונ רימ עביירש ...ןעמהאנ לאמטכאנ דנוא קיהטשירפ רעסיוא ךלימ רעטיל ןעבלאה

 - ןיוש טפלעה ה"בקה -- פא טכינ רימ עראפש ךיא טכינ עגראז ,טסכיורב סאווטע אוד

 טייצ רוצ ןעגיטכאמללא ןעד ןאפ עפליה איד רעממיא ה"ב ןעבאה ריו" ךאד טסייוו אוד

 טכינ טפנוקוצ רעד ןיא ךיוא זנוא דריו רע עפפאה ךיא דנוא ,טבאהעג טייצ ןעטכער רוצ

 .טלעדנאה השודקה הרות רעד ןענרעל סאד םוא ךיז סע ןעו טפיוהרעביא ןעססאלרעפ

 ...ןעסע דארב םוצ טסלאז גינאה ריד עקקיש ךיא טוג עסע פא טכינ ריד עראפש רעהאד

 .פמומ עיירט
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 רפופ ביל ףסוי יבר

 : ה"ע תינברה הדוסחהו הרשכה השא תאווצ םוגרית הזב םיאיבמ ונא

 .ק"פל ו"סרת ,יתקח תא םתישעו רדסל בוט יכ 'ג ה*ב

 לכב הכירצ ,ינובאדל ינומכ השולח השא טרפב ,ותע תא םדאה עדי אל יכ

 ילע זא ,םדוקמ יתוא תחקל וקדצ טפשמב ה"בקה רוזגי ול -- ןכומ תויהל תע

 דבכנה יברו ,י*ג רקיהו בוטה ילעב ךילא םינמאנהו םינושארה ילימ תא ןנוכל

 רשואו תחנ תונש שמחו םירשעל ונא םיעיגמ םידחא םינש דועב .א"טילש

 רומג תודחאו הולשו םולש ייח ועיח ה"ב הנש האמ עבר .הבוטל וניאושנל

 האמ לש תומילשב ירמוחה רשואה אהי אלש ידכ םנמא .ונילהאב דימת ררוש

 ימי לכ יבל לע קיעמש המ החנאו ןוגי לש הדוקנ ונלש רשואב םג ךבתסנ ,זוחא

 תקזחו תררוע ךתקדצב התאש המ -- ץימאו קזח ןוחטבה יב 'יה אל ול --ייח

 חכב 'יה אל -- באכנה יבלב ךשפנ תבוטו ךחור תוליצאב תובורק םיתעל יב

 .ארונה באכה לע גילבהל יתורשפאה

 וילאו -- לבוסו יתלבסש המו ירעצ תא עדוי תובבל ןחובהו תורתסנ עדויה

 ,יב ךפא רחי לא יתשקב .ונילח תא אפרלו רוזעל דוע ודיבש ,ינוחטב םישא

 .םדא לכ תא ןודל ךתדמכ ,תוכז ףכל יתוא ןידת

 ירבד הזיא ילע דיגהל רסוא ינאש ,רבכ יתרמאש ומכ הזב ירבד תילכת

 ,םיקלחח השלשל קלחל יתשקב ,ישוקב יתכסחש המ טעמה תא ,אוהש חבש

 ורמשיו הנשה לכב תוינשמ םש ונתיבב ודמליש ידכ ק"הראל חולשל הנושארב

 קיפסי אל ילש ןובזעה םא ..םיינע םימכח ידימלתל הזמ וקלחיו טייצראיה

 שיו הזל םיכסי י"נ יברה םא ,ילש םיטישכתה תא רוכמל אנ זא ל"נה לכ תא

 .- הז לע תושר יל

 .א"טילש קידצה רקיה ילעב ךילא םירבד הזיא דוע

 שקבא זא ,החנאו רעצ תעשב תורקהל ילוא לוכיש המ ,ךדובכב יתעגפ םאב

 דצ לע ךצפחו ךנוצר תא תואלמל דימת יתלדתשה ידצמ ,הרומגה ךתחילס תא

 דעה אוה תובשחמ עדויה .שודק בוחל טעמכ ילע תאז לכ תא יתלבקו ,בוט רתויה

 וררועתנ יתובשחמו יפערש לכ !ןכ -- ימצע םע יתמחל םימעפ המכש ךיא ,ילש

 ילוא ךכ ךותמש ,ךליבשב ידיתע תא בירקהל ביוחמ יתייה אל םא ,רבשנה יבלב

 השולח ימצע תא יתשגרה תאז לכב -- ךשפנ תומילש תא ןנוכל לוכי תייה

 לוק -- הזכ לודג רעצ םירקיה ירוהל םורגל יתלוכי אל ,הז ןויסנב דומעל ידימל

 םידי יתשב החוד 'יה ךלשכ ןידעו בוט בלש ,יתוא תמחנמו יב תשקשקמ ימינפ

 ,יחומ תא ורקנו רבשנה יבבל תא בורל וקיעה וליאכ תונויער -- וזכ העצה

 ןכל -- ארונ יד רבכ 'יה דבל הבשחמה ,יתורשפאב 'יה אל תאזכ אטבל לבא

 םיעגר ויהש טרפב -- יתונש לכב יתלבסש המ י"*נ דבכנה יבר רעשל לכות

 יתוחוכ .רבודמה הזמ רתוהו יד לבא -- רבדב המשא וליאכ ימצע יתאצמ םהב

 .- דואמ באכה לודג יכ ינממ םירס

 ךל 'יה ,ידגנכ ךבל תובידאו ךתוריסמ דעב הקומעו הבר הדות הזב לבקת

 בצמ תא רפשל רבודמה 'יהש םוקמב ןוהו למע תסח אל ,ידמע העיגיו למע בר
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 שקאפ תרכזמ

 םלשי ףדועה תאו ,הטושפו הלד הדות הרומת תנתונ ינא הז לכ דעב ,יתואירב

 ,ךדצ לע ינא םג ילואו .םינשו םימי תוכיראו םימיענ םינשל הכזתש ,ה*בקה ךל

 .- התע דע ונל רסח רשא תא ונל םילשי וימחר בורב אוה

 .י"נ לשרהו םחנמ ה"ומ םתוא יתלדיגש םירקיה ינבל םילימ המכ תעכ

 םתעדי םתא .ונל םג עיגמ םירוה דגנ ביוחמ ןבש המ םיבויחה לכש ינא תבשוח

 ונחור יפל ה"ב םתלדגתנש 'יכז יל ןתנ ה"בקה ,םכתא לדגל יתלמעש ךיא

 אל םא תביחו תבהא רסוחמ .םכיאצאצ לצא םג ןכ 'יהיש םכל רוזעי ה"בקהו ,וניואמו

 תומילשמ .םכיכרד לכב םכילע רמשו םכתא הויל תובוטרה יניע ,יתיבב םתלבס

 המל -- ?יכזה יל 'יהי .ונתיבב םתייהש הפוקת ךותב םולכ רסחי אל םכתולש

 ירחא ללוש ךלנ אלו בוט רבד גישהל ריחמ לכב לדתשנ זא -- תננחתמ ינאש

 ש"מע 'חיש יריקי לשרה ךתוא שקבמ ינא זא -- אל ו"ח םאו -- ףסכ עצב

 ףסכה ,ןוה שקבל אלו המילשו 'ה תארי הנוגה החפשממ םיבוט תב קר חקיל

 ועדת לבא ,הריתי תויובייחתה םכילע סימעהל ינוצר ןיא .'ה רוזעי הזלו לפט קר

 ורמשתו 'ינעה יתמשנ דעב ודמלתש הוקא ןכל ,םכליבשב 'יה ילש תויחה לכש

 .םכירחא םכינב תא םג הזל ולגרתו ,םינבה גהנמ ומכ טייצראיה

 .ןהיתוצמ תא תונקיידב ורמשש םישנ קר ימע וקסעתי אל הרהטה לצא

 אלש ,ייחב השודקה ץראל אובל הכזא אל םאב ,הליהקה ישארמ יתשקב

 .תאז יתשקב תא ואלמיש הוקאו ,ע"יז יריקימ יתחונמ םוקמ תא וקחרי

 ינב לכמ החילס הזב תשקבמ ,הלולצ העדב יתבתכ וללה תורושש תויהב

 תוינשמ ודמליש ,אי'טילש צ"הגה ילעב ידימלת תאמ הזב תשקבמ םגו ,הליהקה

 יתמשנ יוליעל
 .הרש תב לכאר

 .ח"ערת ,םולש יתירב תא ול ןתונ יננה סחנפ 'ג ה"ב

 ,ילע םימי ךיראי ילש רקיה יברש יתבשח דימת ,דואמ דע יתיכדנו יתגופנ

 לודגו שודקו קידצ תא חקל אוה -- תרחא עבק ותקדצו וטפשמב ה"בקה לבא

 ךרבתי ומש יהי -- םיריבכה וישעמו ויתולועפ ךותב וימי ימדב הזה לארשיב

 ! ךרובמ

 תודע םה ,הכרב וירחא ריאשהש םישודקה וידי יבתכו םירקיה וירוביח

 ויתולעמ .םיטעמה וימיב הברה ךכ לכ השעו למעש המ ,הרותב ותולדג לע

 .םטרפל יתוחוכב ןיא ,ודלח ימי לכ שדוקב ויתוכילה לכ תאו ולש תובוט תודמו

 'יכז יל ןתנש ה"בקהל תודוהל ינוצר ,אפרהל ןתנת אל רשא ירבשו ירעצ ךותמ

 ומע לפטל הנש א"י הז ךותב ,הנש םישלשו השמח ל"ז קידצה תא שמשל

 ןתי ה"בקהו -- החונמ אוצמל הכזאש רשוי ץילמל 'יהי .וילח ימיב ורמושלו

 םוקמ אוצמל 'יכזה ול שי .בוט ןוצרב תרזוח הניאש הדיבאה תא לובסל חכ יל

 ידימת באכ הז תמועל -- ולא םישודקו םיקידצ ןיב ונקז יבאל ויבא ןיב החונמ

 .-- ויתולגרמ די לע ןוכשל יליבשב םוקמ ספאש ,יבלב
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 רפוס ביל ףסוי יבר

 לא אנ ,יתרמא ונתיבב הברה והשש ולא לכ םגו ןתוא ונלדיג רשא יתונבל

 המכ ,ישפנ למעו יתעיגי ורכזת .ןתלדגתנ תיב הזיאבו ןכתבצח רוקמ וחכשת

 ורמאנש תושרד ולא לכ ,ןכל תואיכ םכתסנרפ תא םכל איצמהל ידכ יתמחל

 תויחל וכזת הז י"עו .ןכנורכזמ ושומי אל ל"ז שודקה םכדוד יפמ שפנ תוריסמב

 לכ ינפב חותפ 'יהי םכתיב .,'יוארכ תורשכ תולמש םע תועינצב רשואו רשוי ייח

 .םתיארש ומכ -- רשכ ידוהי

 לש תורנ קילדהל ליגר יתייה וב (ךוט-לאש) הסכמה תא ...ילש םיצפחה

 החפשמב הלכ לכש ינוצר ,תסנכה תיבב הזב יתללפתה םיארונ םימיבו .תבש

 ...הפוחה תחת הזב הסכתת

 ונקז לצב שקאפל דומלל ודוד וחלש ,הרותב םחנמ ב"ה לדגו ךלה רשאכ

 ןאכ םיאיבמ ונא .םש המרה הבישיב דומלל גרובסרפל עסנ םשמו ,שודקה

 הבהאב רסומ תחכות אלמ ,הנבל תינקדצה הכרעש ןושארה בתכמ םוגרית

 :ה"ע הבברמ הלוגדה השא לש הבל רהוטו תקדצ תא ארוקה הארי ונממ ,הרתוסמ

 .ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל 'א םוי ה"ב

 ,החמשב ונארק םימיענה ךיתורוש תא !ש"מע 'חיש דואמ בוהאהו רקיה ינב

 ומויב םוי ידימ לכאתש הארת .םישלח ןיידע םש ךלש םייוכיסהש ונל באוכ ךא

 ,הרות דומלל תוחוכ ףוסאל םיכירצ ,רוזעי ה"בקה ךוסחת לא ,תואיכ םח לישבת

 לכמ ונל בותכל דימתת קר .ףוסבל דימת אב בוטה ,ה"יא ךדמעמ בטוי טעמ דוע

 הנש האמ דע ךינקז תיבב תייהש ןמז לכ .ךרובע תגאדומ דימת ינא .ךתא רשא

 םוש יל היה אלו תוירמוחב ןהו תוינחורב ןה רומש םוקמב ךנהש יתעדי

 התאש יעדיב תמחנתמ ינאש םגה ,יתוא םידירטמ יתובשחמ תעכ לבא ,דחפ

 ךניאש ןויכמ -- אתורבחה ינפמ ינא תדחפמ תאז לכב ,רשיו בוט ,ליכשמ ןב

 תובעות עבשו םיקידצל םמצע םיארמ םהש םישנא םנשי .יבל ,הסונמ יד דוצ

 טרפב ,הברה םישנא הב הלודג ריעב ,השדח הביבסב תעכ אצמנ ךנה .-- םבלב

 ריע איה ריעהש תמא .תונושמ ןהיתודמו תונידמה לכמ םירוחב םיאב םש הבישיב

 ייטסל םוקמ םש שי ז"כב ,השודק הרות הברה הב םידמולש שודק םוקמ ,קדצה

 תעדוי ינא !אזימרב אמיכחל יד ,תאז טרפל יל ץוחנ אל ןוויכ הזיאב -- ו"ח

 ןב 'יהתש .ךרובעב יתכפש תועמד המכש תמאה עדוי ה"בקה ,בוט בל התאש

 ,וניתעוש עמשי ה"בקהש םילודג םייוכיס ה"ב ונל שיו ,לודג םימש אריו הרות

 ןכ לע .תימוי-םויה וניתשקבו ונבבל ילוחיא לכ והז ,הפיו בוט ךא םכלצא תוארל

 אלש -- םוגפה יטעמ ולאכ םילימ םא ,יבבל תדמח יריקי ינב ךיניעב ערי לא

 -- הלילב תרחואמ העשב .,ידיחי תיבב תאצמנ ינאש תעב ,הליחת הנווכב

 הזל תוציחנ האור ינא ןיאש טרפב ,רסומ ךל ףיטהל ו"ח ינוצר ןיא .תוטלפנ

 ,םירז םישנאמ בבוסמ ,רכנב םש תאצמנש ןויכ ,יתוא ןיריכזמ יתונתשע קר ,ה"ב

 הצרא רעשכ לופי לא ו"ח ,לעשו דעצ לכב יריקי ינב ךילע חיגשת אנ ןכ לע

 הלעמ הלעמ תולעל דימת לדתשת הברדא ,התע דע בוט גהנמ תגהנש המ לכמ



 שקאפ תוכזמ

 תאז תעדל ךילעש המ -- איה המ הארי ילב הרות יכ ,םימש תארי םע הרותב

 וכאלמ חלשי אוהו ,ןוכנהו בוטה ךרדב חטב ךתוא גהני ה"בקה .ינממ בוט רתוי

 יתליפת איה תאזו ,תמאה ךרדב דימת ךתוחנהל ,ךירחאלמו ךינפלמ ךרמשל

 ךדשוח ינא ןיאו החכות ךל בותכל ינוצר ןיא יתרכזש ומכ ,וב ינוחטבו 'ה תאמ

 תא ךופשל הצימאה םאה ןוצר קר ,ךבל תנידע תא ריכמ ינאש טרפב ,רבד םושב

 םכתחלצהב תוארל התמגמו התפיאש לכ רשא ,הניע תבבו הנב ינפל ,האלמה הבל

 תיבבל 'ולש תשירד .-- םכדעב קר הלש תויחה לכ ףוס לכ ףוסו ,.םכתחמשו

 הנמאנה ךתדודמ

 .רפוס לכאר

 : שקאפ ק"קה ינב היתושארמ ומש רשא ןבאה

 ט"פ

 קידצה ןואגה וניבר תשא לכאר "'מ תקדצה תינברה השאה

 םישעמו הרותב לודגה ברה תב ,ונתליהקד ד"באה ל*ז הדוהי ףסוי ה"*ומ

 םסרופמה קידצהו ןואגהל הדכנו יולה קאללאפ הדוהי דוד ה"ומ

 ,הבל תמכחבו היתוקדצב תמסרופמ התיה איה ל*ז דאהנאב ליקעז 'ר

 םירחאמ תווללו ,הפסכמ םיינעל תוולהל םידסח תולימגב הקסע הימי לכ

 הלדגו הנחלוש לע םיחרוא התקשהו הליכאה ,םיינעל תוולהל ידכ

 .םיאושנל ןתאישהו הביחבו הבהאב התיב ךותב תומותיו םימותי

 ג"צרת ת"ש םויב הרבקנו תרצע ינימש ליל הרטפנ

 תובגשנו תומר תודמב םישנב יתבר

 תובלושמ ויה האריו המכח הלצא

 תובברל םיפלאל םיברה היתויכז הורתכ

 תוברעה בכורל הדומצ תלכשומ הדומל

 הרותלו הדובעל הלעב הדעס

 הרואכ הכשחב רזעל ול יהתו

 הרוטקכ חיר ונתנ היתוקדצ תוירפ

 ארונה -- םייחל היציקיו הימחרי םחר

 הרש המא םשו

 ה"בצנת
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 ינימש קרפ

 ל"צז רפוס ןועמש וניבר

 תבשב .ז"כרת תנש טבש ,שאלאהב שמשה רוא האר רפוס ןועמש וניבר

 רגד איגוסב תסנכה תיבב הוצמ-רבה תשרד ןועמש דליה שרד מ"רת הריש

 לש אשונה לע האלפנ השרד ערואמה דובכל שרד ןמסוז וניבר ויבאו ,ןטק

 .1 םינב ךוניח

 ,ךיתרוה ק*הות תמכח ךרדב ,ךיבא רסומ ינב עמש ןכ לע :ל"צז ןמסוז וניבר ירבד ךותמ 1

 ךתודלי ימיב פ*כ יכ 'הל הדות ןת ,ךיפמ השרד עומשל יתיכזש 'וכו ונייחש 'הל הדוא

 םדא עדי אלו ,ךשפנ תוממ ליצהל ךדעב ץילמה ל*ז םישודקה יתובא תוכזו הנכסב תייה
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 שקאפ תרוכזמ

 לודגה ןואגה לצא םג דמלו ,שאלאהד הבישיב ויבא תא שמיש ןועמש 'בה

 ךלה כ"חא ,טסוחב בר ודועב ל*צז םירעש תיב 'ושת לעב םולב םרמע יבר

 הריתי תוקדצ וב רכינ ותורחבב םג .ל"צז רפוס טבש לעבה לצא ב"פל דומלל

 ,ודומילב ץורחו ןקמע ,אלפנ םכח 'יה ,ורצוא 'ה תאריש וב התנע וינפ תרכה

 שיאה קרפל עיגה רשאכ .האריבו הרותב םיגלפומה םירוחבה ןיב םש ול 'יהו

 2? רפוס השמ יבר קידצה ןואגה ב"ש לש ותב ,רתסא 'יח תרמ תא אשנ ,שדקמ

 בקעי יבר םסרופמ קידצו ןואג יאה בר לש ונב 'יהש ,ל"צז ארדנעס ק"קד בר

 ,ךתרוה רדחמ עסיתש אבי תעה םא ,הבישקה ירבדל כ"ע ,םוי דלוי המ עדוי ימ ותע תא

 רנימסל וא ןרידוטש תומכח דומלל ונתא הכל רומאל םשפנב םיאטוה ךותפי ו"ח ילוא

 םתא ךרדב ךלת לא ינב ,תרק ימורמ יפג לע בשילו םינמשמ לוכאל ,אצמת רקי ןוה לכ

 ,וב םיסוחה לכ ושובי אל יכ ,ףרת לא רסומב קזחה ,ההב חטב ,אובת לא םיעשר חרואב

 ונל דמוע ותוכז ,יח ל"צז לשיפ יבר שודקה ומשב םסרופמה פ"ר יח שיא ו"מא יבא דוע

 ןכו ,רפסמ ןיא דע םירוחב םיפלא םע דסח השעו םיבר תוכזל ויתותיע שידקה רשא

 הרותב וחילצי הינב ינבו הינבש התשקבו התלאש 'יה תחא רשא ה"ע העונצה יתרומ ימא

 קר ץימא רשקב תושפנה תורשקתהו ,םינב ינב םינקז תרטעו ,דעל תדמוע התקדצ ,האויו

 םהמ וריכי םאור לכ ,תינבת תומד םלצ המהו ,תובאה וכלהש ךרדב םיכלוה םינבה םא

 לאוגה ךאלמה רומאכ ,םינבל תובאמ העפשה רוקמ קספנ אל זאו ,םתובא תקדצ ךרע

 ,יתובא םשו ימש םהמ ארקהל לכויש קדצה ךרדב וכלי םא קר הנווכ 'וגו ער לכמ יתוא

 ,תישארב ס"וס רזעילא קשמד) םתבצחמ שדוק ערז 'ה יכורב המה יכ ורמאי םהיאור לכ

 .(הוצמ רב ךרע

 לע םגו, :רפוס השמ יברל ן"רת זומת ג"י ךיראתב בתכ ל"צז יימאלאקמ ללה יבר 2

 אוה אבט אבט אלזמ ול רמוא ינא ,שקאפמ ברה ןואגה ןב םִע ותב לש ןותיחה ןודינ

 .(הע "יס ללה תיב) "הפי הלוע םגוויז 'יהיו יוהל אבטו

 וידוד יכרב לע לדגתנו ,םימיל ריעצ ודועב לודגה ויבאמ םתיתנ רפוס השמ יבר

 ברה רפוס אביקע יבר .ונממ ת"ד הברה םהירפסב םיאיבמו דאמ והובביח םה ,םינואגה

 ל"נה ג"ההמ אצי רבכו, :בתכ "רפוס ם"רהמ, ורפס לע ותמכסהב ל"צז ב"פ ק"קד

 ןאמסוז ה"ומ ת"שקכ רידאה ןואגה ודוד חבשל וריכזה םימעפ הברה יכ ,םלועב ןיטינומ

 אתוילעמ ילימ המכ ומשב איבהו ,רזעילא טוקלי םסרופמהו דמחנה ורפסב ל"קוצז רפוס

 םע תופתוש השעו ,ץיווזערבב ותנותח ירחא בשיתה רפוס השמ יבר ."שבדמ םיקותמ

 ירחא .םידימלת םיעבראמ הבישי םש להינ אוהו םיקסעה תא להינ ויחא ,לשיפ 'ר ויחא

 ךלה םשמ ,הנש ד"י םש השעו ארדנעס ק"קב םישדק ןאצ להנל רחבנ הנש השלש

 העבשו םיעבש ןב ,ז"ערת לולא 'ז דע תונברה אסכ לע בשיו ,דערופ-אסיט ק"קד תונברל

 ייהש 'ולש בקעי 'ר : םינב השלש וירחא חינה .כ"מ םשו בוט םשב רטפנו ,ותומב 'יה

 ויה וינתח .מ"ע טרופקנארפב רפוס םייח 'ר ג"הרהו ,ילעהדרעסב םהרבא 'ר ,וסאיב רד

 ומוקמ אלממה ,רסרטש ןהכה ןימינב לאומש םהרבא ג"הרה ,רפוס ןועמש וניבר

 תוללוע רפס ח"מעב ,ראשאוורטפ ק"קד ברה ץטינייר לאומש 'ר ג"הרה ,דערופ-עסיטב

 ברה ,ןייטשלדוג אדוהי 'ר ג"הרה ,דועו (םירפוסה תחפשמ תודלות) ןונבלה יזרא ,םירפא

 .ל"צז ןעבעס ק"קד

 ,תויגוס ישודיח ב"חו הרותה לע א"ח "רפוס ם"רהמ, ורפס עיפוה ח"פרת תנשב

 ןועמש וניברמ םינוכנ םירבד םירגרג המכ אצמנ וב ,ל"ז רעבאפ בקעי ברה ודימלת ייע

 .ל"צז רפוס
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 רפוס ןועמש יבר

 ול ךרע הנותחה ירחא .ל"צז וניבר לש לודגה ויחא ,ןאשטלפאטמ רפוס 'ולש

 .דוע םכחיו םכחל ןת רומאכ ,:'ה תאריו רסומ אלמ ,הכרדה בתכמ ויבא

 יבר רחבנ ,דערופ-אסיט ק"קב שדוקב תרשל וימח רמ רבעשכ ה"נרת תנשב

 אלימ זא םימיל ריעצ 'יהש ףא .ארדנעס ק"קד ד"בא ברכ ומוקמ אלמל ןועמש

 םינוגה םידימלת םע דמל ,דובכב ולש הרייעב בשי וניבר .ליגרו ןקזכ ודיקפת תא

 פ"כ עסנ ןכל ,בחרומ לילג 'יה ארדנעס .שדוקה תרהט לע םישדק ןאצ להינו

 ,ןושעי רשא השעמה 'ה רבד תא םהינפל שרדו /תולילגה ינב תא רקבל הנשב

 .הביבסה לכב בוט םשב לדגו ךרבאה ךלהו

 ידבכנמ דימא שיא אוהו ,קהבומ אנוש ול 'יה ארדנעסב ותנוהכ תישארב

 ידכ דע ,וילא הבוטל ובבל תא ךפה ותמכח בורבו ותונתונע תדמב וניבר .לילגה

 תקזחהו שרדמה תיב תמקה ליבשב םיוסמ ךס בדנו ,קובד בהוא השענש ךכ

 םג, תניחבל הכזש ,םבר תגירדמ לדוג תא ואר ותדע ישנא .וניבר לש הבישיה

 ,תמאב ךרב לפש 'יה ,+ וקדצ תונע תדמ לדוג תא רעשל ןיא ."ותא םילשי ויביוא

 .תופי םינפ רבסב םלביקו םדא לכל 'ולש םידקה

 תא רשא תא תניחבב ,(ע"ל) םינב לודיג רעצב לבוסמ וניבר 'יה םנמא

 םינפ הארמ דימת 'יה תאז לכב ,ושאר לע ורבע תואקתפרה המכ .חיכוי בהאי

 ןמ דחא אוה וליאכ ובבל ירתב ןיב ריתסה ושפנ תמגעו ויבאכ תא .תוקחוש

 ובלב ולבא, :תובבלה תבוח לעב לש ויוטיב וילע וצילמה םילודגהו ,םירשואמה

 ."וינפב ולהצו

 : ל"צז רפוס ביל ףסוי וניבר לודגה ויחאל בתכש המ ובתכמ הנה

 .ק"פל ב"ערת הכרב 'יהו 'ב םוי ה"ב

 המו ,ןימוחנת ירבד םע יתלבק ךתרקי .י*נ קידצה ןואגה נ"ידי יחא יבוהא

 העושיב וניקזחיו ונימחניו יד יתורצל רמאי 'ה יתחנאב יתעגי רבדאו רמוא

 'יח תב לרימ הרוהטה התמשנ יוליעל ךידומילב רוכזת אנ .ר"יכא הלס םימחרו

 'ה םוי רקובבו *גנודניצטנע םיראדנילב, תלחמב התלחנ שודקה םוצ רחא .רתסא

 רשא ץלאקשימב ןאיטארפאל תחא הוקת קר 'יה אלו ,הנכסב איהש וניאר

 היתאבהו ,הנניא איהו רוא רקובהו ,ליעוה ילב ה"ועב לבא ,םש התוא ונכלוה

 תב המימת הלועל האר 'ה ,ה"בצנת תוכוס ברעב הרבקנו תולדתשה י'ע ןאכל

 רשבתהל ונילע םימחר ררועל אנ ,ה"ועב הלדגל יתיכז אלו ,אטח ילב הנש ביי

 2 "לבא טיושב

 תחנ ךותמ ש"תי ותדובעל וניקזחיו ונירבש תא אפרי בל ירובשל אפורהו

 אכדנו רבשנ בלב בתוכה י"ואל

 .רפוס ןועמש 'קה

 .(א בתכמ) 'ו תוא ו"פ ליעל אבוה 3

 'פב שרדמה ירבד תא ותונתונע תדימב ראבמש המ וניבר ירבד תא ןאכ קיתעהל יאדכ 4

 לש ומולשב שורדיל אב ה"בקהש העשב הנהד ,"םיכאלמב אריו הניכשב אריו, אריו

 אוה יכו ,וילא האב הניכשהש הז המ לעו הז המ םמותשהו דמע ,ה*ע וניבא םהרבא

- 181 - 



 שקאפ תרוכזמ

 תלכשומו ראות תפי ותב הרדענש ,השק רתוי הרקמ ול עריא םינש ירחא

 לע קידצ ותוא רעטצה המכ רעשל ןיא .(ע"ל) הנש הרשע עבש תבכ ה"ע הרפש

 םעפ .הלאכ ול עיגה המ לע תעדל רקחו רתח דימתו ,תרזוח הניאש הדיבא

 וזכ 'יפיפי תב םא עדוי ימ יכ ,תמא 'ה יטפשמ :רמא .הילע ויעמ ומהו הריכזהב

 ונעמש אלה דועו -- לארשי ירוחבל םיער םירוהרה הררוע אל ,ףלאמ תחא

 ודעמו ,אבס לארשי ךרד ולקלק םילודג תב ולאכ תונבש ,םירוהט אל םירקמ המכ

 ,ל"ך הרשיה הליסממ

 ,ולרוג רמ לע תושקבו תוניחת ךפשו ,ושפנ םוצב וניבר הניע הלא םימיב

 הרכה ילב בכשו ויתונותשע ודבאו הטימל םואתפ וניבר לפנ ריהב םויב הנה

 תעדל ילב וכלה ןכ ואב רשאכו םיאפורה תא וליהבה דימ .(ע"ל) תעל תעמ רתוי

 בצע םוש ,רחא שיאל ךפהנ ,ששואתהו וברקב וחור בש םואתפ .רבד רשפ

 ונילע רבעש המ םינש הברה ירחא הליג וניבר .וקלחב חמשו שש ,ותא 'יה אל

 ןיא דע הלעמ הלעמ הלוע אוהש שיגרה הרכה ילב בכשמל לפנשכ .אוהה תעב

 אוה .טפשמה אסכ ינפל והודימעה םש ארונו לודג םלוא ךותב חנו ,תילכת

 וילע רזגנ ןכל ,השעי אל ןכו ,ה"ב םוקמה יפלכ הברה חירטהש רובע םשאנ

 אל הרקמ לע ,ומצע קדטצהלו תוכבל ליחתה אוה !וימי ימדב ומלועמ תאצל

 אלל 'יה לכהו ,הנה דע השע רשא ויתוכזו ויתוקדצ תא ללגו ,ול עריאש רוהט

 ,םינונחתב החתפ היפו ,הלעמ לש ןיד תיב ינפל הנקז עיפוה םואתפ .ליעוי

 ימיב םיינע םירוחב םע התשעש תמא לש דסח ןיגב הזה שדוקה רצנ לע םחרל

 ףקותב הדמע .ב"פמ "האל עבאב, תינקדצה הלודגה השאה התיה איה .הדלח

 ד"בה .הישעה םלועב תושעל הברה דוע וילעש ,הזה ךרבאה תא ררחשל הלש לע

 יאנתב ,םינשו םימי ול םיכיראמ ךיתוכזב ,.יכבמ ךלוק יענמ ,הל ונענ הלעמ לש

 ,םיעגרה ולא םלועל חכשי אלש ,וניבר רפיס .ש*תי ויתודמ רחא דוע רהרהי אלש

 אוהש שיגרה ךכ ,ילדה תא לגלגב םיכשומ וליאכ שממ ,וב רזחוה ותמשנ ךיא

 .5 ןויזח הנהו ,ויניע וריאהש דע ,הטמ הטמ ברקתמ

 שקאפל ןועמש יבר אב תודמ הרשע שלש םויב ,ג"סרת תנש תליחתב

 אל שדוקה להקה לכו וירוה הנה .ומולשב לואשלו ןואגה וניבר ויבא תא רקבל

 .-- ותדעל דומצ אוה בר לכש ןמזב הנה ןועמש יבר אבש ךיא ,רבד רשפ ועדי

 וניבר ויבאש ,הבוט אל הרושבה ול אב התיבה ןועמש יבר עסנש ירחא ותרחמל

 םישנא ,וילע םיבצנ םישנא השלש םג אריו ףכית םנמא ,הזכ לודג דובכל ןוגהו יואר

 םא ,ומצעב ויק אשנו ,םדובכל האב הניכשהש ותעד חנ זא ,ןיהלא רבכ ןיימד הרוצ ילעב

 א"שזו ,םתארקל ץר ןכל ,םה םיבושח םישנא הזיא עדוי ימ כ"א םנעמל האב הניכשה

 ץריו ןכל ,הניכשה האב םליבשב בשחו ,םיכאלמב אריו ,הניכשה תעפוהל ןנובתהו אריו

 .(אריו 'פ רפוס ם"רהמ) ודובכלו ותוכזב הניכשה האב תמאב לבא ,םתארקל

 יתעמש כ"כו ,(ןידבאד לע לבח) ר"נ תסיפ ילע תרפועב אדבועה תא ול םשר וניבר 5

 וניבר תייולה ירחא כ*הוי יאצומ ,שאקפב "השכ ,טעט ק"קד ברה צ"הגהמ תאז רפסל

 .(ארונ השעמ ,ל"צז ןאזרבד ןואגהמ "יכדרמ תלכת, רפס תמדקהב האר) ל''צז
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 רפוס ןועמש יבר

 שקאפל זא יתאבש ועד ,בישהו ,ז"ע ןועמש יבר לאשנ לבאה ימיב .רטפנ לודגה

 הלילה םולחב ילא אב ל"צז רגנוא לאוי וניבר ינקז יבאש תויה ,םמותשמו להובמ

 ומצע תא שיגרמ יבאש יתיארשכ ?ןאכ אצמנ התעו רטפנ ךיבא אלה ,רמאו

 ינובאדל האור ינא תעכו ,יתיבל יתרזחו םילטב םירבד יתרמא ,ךכ לכ השק אל

 .*ןורתפה תא

 :ל"צז וניבר ויבא לע ודפסהל רשקב ןועמש יבר בתכש המ בתכמ ךל אה

 .ק"פל ג"סרת הכרב "יהו 'ג םוי ה"ב

 .י"נ ביל ףסוי ה"ומ ת"שקכ ת"צו ןואגה יחא יבוהאל ט'זמו ט"כוש

 ןרק םירי 'דו ,החנמל בורק לומתא ג"לטה יתלבק המוצעו הבר החמשב

 העש דע םויה תוצחב ,םירורמת דפסמ יתישע לומתא .ונירבש אפריו וניתחפשמ

 דואמ הברה םג .הביבסה לכמ וצבקנש םישנא תואמ שולשכ ,בר םע ינפל 'ג

 הזיא דוע םע אב י*נ א%רעטעפ .טס ק"קדבא ןואגה ונדידי םגו ,ילילגל ץוחמ

 .הפ עמשנ אל והומכ ,םימשה בל דע הלודג 'יכב 'יהו .דפסהה לע פ"טסמ ב"עב

 וקספ אל טעמכו תועש 'ג םיפופצ ודמע םעהש ירזעב 'יה ק"הגה וניבא תוכזו

 תיבב זונגיו רופסי 'דו .העש יצחכ קר םהיניעב 'יה אלו תעה לכ תועמד דירוהל

 ייפו ,ל*ז ס"חמ עודיכו .לארשי תיב תוצרפ רדגיו םימכ וכפשנש תועמדה ויזנג

 לוחי אלש הנמויו רפוסיש ,ךיתרפסב אלה שקבמ לבא .ךדונב יתעמד המיש הזב

 ןבכ אוהו ץלאקשימב רדש דחא דימלת ...יד רמאיו רעצו תועמדב הכרבה

 רטעפ .טס דילי אוה ,ןיילק שריה בקעי 'ר ומשו ,דפסהה לע אב כ"ג םישש

 רפוס םייח 'ר 'צה ידודו ב"ש םע מ"כה ק"הגה וניבא תיבב 'יהו שאלאהב דמלש

 ,ט"יואל 'יחת תינקדצה מ"א 'ולשב טרפבו םכמולשב שרוד אוהו ,אקלאסמ יינ

 ןמאנה ךיחא ת"שרד יננהו

 .רפוס ןועמש קה

 ןועמש וניבר רחבנ ,ל"צז רפוס ביל ףסוי וניבר רטפנשכ ,ח"ערת תנשב

 אסכ לע בשיל הליהקה תשקבל הנענ וניבר .שקאפב לודגה ויחא םוקמ אלמל

 * ל"צז ןמטלא ןושמש יבר לודגה ןואגה ונתחש טרפב ,א"עיז םישודקה וניקזו ויבא

 וניבר ויבא רמאש המ ,אלפנ רבד איבמ וניבר חיש ןמטלא אגרש ר"רה ודכנ יפמ 6

 ,םש העור היהש אב םיוהה ןמ רמוא א"ר ,ליא הנהו אריו ,טוקליה 'ד ראבל ,זא ןמסוז

 ל"זח ורמאד ל"יו ,םתתגולפ ןיבהל אלפו ,'וכו ע"גמ ואיבה ךאלמ רמוא עשוהי 'ר

 ולכי אלו ךליל הצר אל לעבה לש ורפש ,למרכה רהב איבנה 'ילא יבג (א םיכלמ טוקלי)

 שיגרה םירהב םש העוו 'יהש ליאה ןכ ומכ ,'וכו שדקתיש םשכ 'ילא ל"אש דע וזיזהל

 לש ודיל הצורמב אב ןכל קחצי תרומת ןברק תויהל השודק הגירדמל תולעתהל לוכיש

 תוממורתהב שיגרת המהב שפנ םגש רשפאש םגה 'יל תיא י"ר לבא ,א"ר תעד הז ,םהרבא

 רמאנ ךיא לבא ,איבנה "לא יבג עריאש ומכ ,הדי לע םשה שודק אציש ידכ שפנה

 אל יכ ,רשפא יאש רבד הז ,וניבא קחצי תרומת ןוגהו יואר תויהל כ*כ הלעתת המהבש

 שפנ ואיבה קר ,קחצי תחת 'הל השא ןברק בירקהל יואר תויהל 'יח שפנ םלועה לכב 'יה

 .(אריו רפוס ם"רהמ) תונוילעה תומלועמ ,ןדע ןגמ וזכ המהב

 .תוביראב יעישת קרפ ןמקל ה"עב אבוי +* .ל"ז דירפ םייח 'ר צ"*הגה אוה
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 שקאפ תרכזמ

 תבוטל ארדנעסב תונברה אסכ תא תונפל הצורמ 'יה ןכבו ,ונחלוש לע בשוי 'יה

 :הטעטמ ברה צ"הגה ויחא ןבל ובתכמב שקאפל ותעיסנ רדס תא עיצה וניבר .ונתח

 ןאכמ ,ט*לעבה אצת 'פ ק"שע םויל רוא שקאפ ק"קל אובנ ת"יהזעב הנה

 ז הבצמה תמקה 'יהי רשא דערופ .טל אובנו ,אצת 'פ 'א םויב ת"יהזעב עסינ

 םשמו ,םירהצב טשעפל אובנו םשמ עסינ רקובב 'ה םויבו ,לולא 'ו 'ד םויב

 ,הבוטל ונמע אוהה תעב אובת התאש חטב הפצא הנהו .הבוטל שקאפל עסינ

 ונממ בוטה ענמת לא אנ ןכל ,תאזכ שקבל לכוא אלו המה םיקוחר י"נ ךיחא

 ךיפמ בוטה עומשלו הבוט תואירבב ךתוארל הפצאו ,הבוטל םש ונתא תויהל

 ח"נולב נ"הוא ךדוד 'חיש ךתיב ישנא לכמ

 .רפוס ןועמש 'קה

 ורפח רשא ראבהמ ,המר דיב שקאפ השודקה הדעה תא להינ ןועמש וניבר

 יפנע לכ תא הוורה ,תוחונמ ימ לע םישדק ןאצ תא הקשה לודגה ויחאו ויתובא

 .ויתורותו 'ה תא תעדל לכשהבו המכחב 'ה רבדל םיאמצה הליהקה

 ,םלועה תמחלמ םות לש וזגור ץפק ,הולשב וניבר בשיתהל טק טעמכ םנמא

 םילייחה .הרדק ילושכ הנתשנ הנידמה ינפו ,המחלמה תא הדבא ןירגנוא-ךיירטסא

 לשכנ םתביסבש ,םידוהיב ןבומכ ןוסאה תא ואר המחלמה תכרעממ ורזחש

 ןכל ,לשומו רטושו ךלמ ןיא םהה םימיב .ל"ר םהמ םקנהל ורמא ןכל ,המחלמה

 בורב תומש ושע שקאפב םג .ידוהי שוכר לכ תא וזזבו וןלזג ,םימורגופ ושע

 חולשל ושקבו תסנכה-תיב רצח ךותל וצרפ םהש אלא דוע אלו ,לארשי יתב

 וחיש ךפשו ,ןיליפתו תילטב ףטועמ לודגה שרדמה תיבב דמע ברה .ברהב די

 חתפ לומ חותפ 'יה שרדמה תיבה חתפו ,ולוכ ללכה לכ דעב םילהת ירומזמב

 צ"הגה ,ברה לש ויחא ןימינב לאומש יבר צ"הגה זא ואצמנ ברה תיבב .ותיב

 ,ביל ףסוי 'ר וניבר תנמלא לכאר תרמ 'צה תינברה ,לפרק קחצי יבר ןיידה

 םיבורק המכ דועו ,ל"צז רגנוא לאוי וניבר תב ה"ע אווירפ תרמ השישיהו

 םיחצורה וצרש ךיא לודג שער לוק עמשנ םואתפ הנה .םהיניב םירוטה בתוכו

 ,ושרדמ תיבב ראשנ ברהו ,תלדה ונרגס דימ .ברה תיבל םדיב תויפיפ ברחו

 תא ורבש םה ,ונלוכ לע לפנ תומ תמיא .התיבה ותוא ףוסאל ונקפסה אל יכ

 הצוח ןולחה ךרד וצפק רדחהב םינפב ויהש םינברה ינש .המינפ וסנכנו תלדה

 ,ברה תא ואצמ אלו םירדחה תא ובבס םה .ידוהי תיבב אבחהב וטלמנו בוחרל

 ותליפתב קובדו ףוטע 'יה וניבר .ברה תא ואצמ אלו שרדמה תיבב וציצהו וכלה

 .5 ויתוצמ ירמושו ויבהוא תא רמוש 'ה יכ ,ול ערהל ולכי אלו

 אלש הרצ לכ לעו תולחמ לע תולוגס ןתנ ל"צז ןאמסוז וניברש עודיכ

 סרטנוק בתכ ומצעב אוה םגו ,די יבתכו תולוגס ירפס המכ ותיבב ול 'יהו ,אובת

 .ל"צז רפוס השמ יבר צ"הגה וימח לש ד

 תפחרמש הארשמ ,הליהקה ידבכנמ ,ל"ז רמרק עטנ 'ר אוה ,בוטל שיא ותוא רוכז םרב [8

 וחקלו ,וב וניבר תא ףיטעהו שרדמה תיבל ךלהו לודג קש חקל ,וניבר ייחל תומ תנכס

 .הילעב ונימטהו ותיבל וליבוהו ,אשמ םתס אשונ וליאכ ומכש לע
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 רפוס ןועמש יבר

 לש עוצקמב םיברל החמומ "הלוגס שיא, 'יה ןועמש וניבר םנמא .?הלוגס ןבא,

 ,עשווהל ויה םיכירצשכ ויתותלד לע וקפד םיקוחר םגו החפשמה ינב .תולוגס

 אבשכ םימעפ המכ .ותטלחהו ותנובת יפכ דחא לכל הצעו הלוגס איצמה אוהו

 רבכש רמא ,(ע*ל) הלחמ וא הלוח דעב וללפתיש ויבורקו ומולש ישנאמ בתכמ

 וןיה -- םלצא שחרתנה לכ תא םדוקמ ומולחב הארש ,הרצל הלפת םידקה

 ,רבד רשפ ועדי אל ותיב ישנאו ,ושפנ םוצב הניעו תינעתב בשי וניברש םירקמ

 וניברש םהל רווחתנ ,םימחרל ךירצ 'יהש יממ העידי עיגהשכ םימי ירחא קר

 .דלונה תא האר

 םינפבמ תלדה לע .די יבתכו השודק ישימשת םע ןורא וניברל 'יה ורדחב

 וניברו .רבע לכמ תושודק תומש םע ,רפוס בתכב בותכ "יתיוש, חול קובד 'יה

 םגו ,יוה םשה לומ תוניחתו םילהת יקרפ רמולו תלדה תא חותפל ליגר 'יה

 תדובע רפס ול 'יה ןוראה ךותב .'קה תומש ןיב חולה לע הלוחה םש תא םשר

 'ייהש המ ,ושדק די בתכב תונוש תוליפת וילא ףרוצמ 'יהו ,א"דיח ברמ שדוקה

 לכתסהל ןוראה תלד תא חתפ םויב םימעפ המכ .ומויב םוי ידמ ורמואל ליגר

 סוסיה ילב הנע ,םיגוויזו םיכודיש תודוא וניבר לאשנשכ טרפב ."יתיוש, חולב

 טרפב) םיכרד המכב ןבשחמו ,תכדושמהו ךדושמה תומשב קיידמ 'יה .ואל וא ןה

 דרש ישובל לעב ק"הגה םשמ םירפסב אבומה ןובשחה תלוגס תא בישחמ 'יה

 וחילצה םיכודישה בירש ,הרטמה תא איטחה אלש טעמכש ,רמא םעפו ,(ל'ז

 .הבוטל םהל התלע אל ,וירבד תא ולבק אלש ולא הז תמועלו ,ירפ ושעו

 ל"צז ןאמסוז וניבר ויבא השעש הלדבה רדס תא השע שדוק תבש יאצומב

 תא ןחלושה לע ךפשש ןייב םשר הלדבהה רחאו (ה תוא ו קרפ ליעל רכזנכ)

 .םילודגה םע םינטקה וידכנו וינב יחצמ לע ןכ ומכו ,וחצמ לע י"דש םשה

 תולוגס ינינע וניבר ול בתכ ,גרבנכיילג ץחרמב טעטמ ברה צ"הגה 'יהשכ

 : ל"הזב

 .ק"פל ד"פרת םירבד 'ד א"עי שקאפ ק"ק הפ ה"ב

 .י"נ ןואגה נ"ידי א"ב יבוהאל ט"כו ש"וחו םילשוריו ןויצ תמחנ

 .ר"יכא ט"ויאל ךתוא קזחי 'ה ,ךל בטוה ת"ילתש ךתרקי י"ע ונעדונ החמשב

 יחל הכ ,י"נ קידצה יחא םולשמ בוטה רפיסו םשל אב ןמחנ 'ר ךסיגש יתחמש

 ר"היע 'מל הלוגס .ר"יכא 'יש ותיב ישנא םולשמו ומולשמ בוטה 'ה ונעימשי

 "ךתאריב ךשדק לכיה לא הוחתשא, םימעפ 'ה רמול אנוה ברמ הלבק :ל"ר

 וב טלושש ימ .םידליל ןכ םג בוט (י  רמאמ "םיינרק, שודקה רפס 'יע)

 לצניו חרזמ דצל לכתסיש םדאל בוטו ,תיציצב לכתסיש הלוגס ו"ח ר"היע

 אבתש בוט יכ רשפאד המ םשמ ךתעיסנ רחאת ךדיב שי םא הנה .םירוהרהמ

 נ"הוא ךדוד ט"ושב הפצאו ,י"העב תומילשב

 .רפוס ןועמש 'קה

 'ר ןואגה ןב רפוס םייח ר"רה לש ונב) ןילעדעמ רפוס 'יבוט 'רב השעמ

 ,ןתשה סיכ תלחמב דואמ הלחנ ה*ל תונשב 'יהשכ .(ל"צז ןאשטלפאטמ 'ולש בקעי
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 שורדל טסעפ הריבה ריעל עסנ .(ע*ל) א"נב ךרדכ ןיתשהל לוכי 'יה אלש

 רתויב רומח ובצמ תא ואצמ םיאפורה ,ולש בקעי 'ר ויחא תייולב םיאפורב

 הזכ חותינ 'יה זאד הפוקתב .חותינ ול תושעל וטילחה תוצעיתה הברה ירחאו

 קר .שאונ ובצמש ורמאו ,וינפב אלש ויחא םע ורביד כ"ע ,תושפנ תנכס שממ

 דיגיש ויחאב ריצפה 'יבוט 'ר /ה םחרי ילוא תוסנל םה םיקוקז הרירב ןיאב

 ,אפורה רבד תא ול דיגה ונממ טמתשהל לוכי אלשכ ,םיאפורה ורמאש המ תמאה

 ורמג חותינל םתמכסה ונתנש םרט .תוצע ידבוא וכלהו היכבב םהינש ועגו

 : תידימ הבושת םהל ריזחה וניבר ,ןופלטב ארדנעסמ ברה ב"ש תא לואשל רמוא

 ובשו ,הלהבהו דחפה םהמ רס ףכית !התיבה ףכית רוזחל ,חותינ תושעל אל

 'ך דחא רבד ךממ שקבמ ינא :וניבר ול רמא הכ .וניבר םהל הכיח םשו םמוקמל

 .חותינ םוש ילב קזחו אירב ה"יא 'יהת זא תאז יל חיטבהל לכות םא ,ייבוט

 עדוי 'יה אלש ףא 'יבוט 'ר ול חיטבהו .ושפנ דעב ןתונ םדאל שיש המ לכש ןבומכ

 יכ ץוחלו הפשמ ןוזמה תכרב ךרבת אל ךייח ימי לכש יל חיטבת .השקבה ןורתפ

 היה אל בושו ,ןתשה תריצע ול לקוה וילע לביק רשאכ ףכית !רודיס ךותמ םא

 ייהש אופיא םעפ לכבו ,וסיכ ךותב 'יבוט 'רל חנומ ןטק רודיס םא יכ אפורל ךירצ

 .? אלפו ,רודיסה ךותמ םינפב םא יכ ןוזמה רחא ךריב אל ,רכנב וא ךרדב

 תוקולעה תא וקליסשכ .האופרל תוקולע ול ומש הלוח וניבר 'יהשכ םעפ

 ףוגב סנכת הקולע םא תושפנ תנכס הז יכ הלהב המקו ,ןהמ תחא הרסחש וניחבה

 וניבר .התמ הקולע םש אצמו ,וינזאב קודבל וניבר תעד לע הלע .עודיכ םדאה

 'ידוהו חבש תתלו ,םיסינ ישעמל דחוימה וסקנפ ךותב ,תרכזמל הדבועה ול םשר

 .ונמת אל יכ 'ה ידסח לע

 תדממ וב שרשנה בוט בלו לארשי תבהא ,לובג ילב 'יה וניבר לש דסחה תדמ

 אוה ,םאו באמ םותי ,שממ ןבכ לדגתנ ותיבב .תורוד ירודמ םישודקה ויתובא

 ר"רה ןב 39 רפוס ילתפנ ר"רה הרומחבכ הלקב קדקדמ םיברמ ש"רי קידצה ינברה

 לש היחא ,דערופ-אסיטמ רפוס השמ יבר צ"הגה לש ונב 'יהש ,וסאימ 'ולש בקעי

 עצמאב ויקסע רובע שקאפל םעפ עיגה אוהש ךיא ,רפיס דחא םכח דימלת .תינברה

 םיריכמ ול 'יה אלו ןולל םוקמ אצמ אלו שפיחש תויה ,תוכוס לש דעומה לוח ליל

 ףכית וסינכה וניבר .הרואת ןיידע התיהש ברה תכוס חתפ לע קופדל ץלאנ םש

 רמא ברה ןשי אופיא ולאוששכ ,הכוסה ךותב תעצומה הטמה תא ול רסמו

 לע בכוש ברהש ךיא חרואה האר רקובה תרומשאב .םינפב רדחב הטמ ול שיש

 .הכוסב לספסה

 הזל ךמס אצמ ילוא) .קרב ינב 'חיש רפוס דוד 'ר דבכנה ,ל"ז 'יבוט 'ר לש ונב יפמ 9

 ודכנמ -- ךברקמ הלחמ יתורסהו ךימימ תאו ךמחל תא ךרבו (הכ ,גכ תומש) בותכה ןמ

 .(יחש ןמטלא השמ ר"רה

 שיא) רביירש בקעי 'ר קידצה ג"הרה לודג ח*ת תב םע םיאנת תירבב אב ילתפנ 'ר 0

 גואדי לאש ןתחה תא דדיע וניבר .ךודישה קרפתנ הביס הזיאמ .ןייראט-וגלשמ (םלשורי

 רמגנו ךודישה םעפה דוע ררועתנ ל"ז וניבר תריטפ רחאל .'ה תוצרב םוקת תורשקתהה



 רפוס ןועמש יבר

 ותיב ינב םע רבדל העובק העש ול 'יה ,הלדבה ירחא שדוק תבש יאצומ לכב

 יקידצמ ,םימודקה תורוד ילודגמ זא הברה רפיס .וילא םיברוקמה החפשמה ינבו

 םיבוסמה תא דדוע ,ונקדצ חישמ תאיבמ רביד ,הלחת הנווכב הארנכ דוחיב .רודה

 ירוחא שמשממו דמועה ,הדיתעה הלואג תארקל ןנוכתהל ןושל קתמבו םעונ ירמאב

 .םימותיו תונמלא בל דדועיו םיאכדנ בל חמשיו ,הנרב אבי אב טעמ דועו ,ונלתוכ

 שדוק תוחיש ויתוחיש ,םירוביד םתס םניא וירוביד יכ תוארה שוחב וניאר

 טלפנ םעפ .רשיו חצ לכשב קדצ ינזאמב דודמו לוקש ויפמ אצויה הגה לכו

 לודג קפס הז ,וילא הכזא ינא םא ,דמוע ונתיב ףס לע שממ אוה בורק חישמ :ויפמ

 *העושיל תיפיצ, תגרדמ תא !ושדק ינפ לבקל דוע וכזת יאדו םיריעצה םתא לבא

 תנומאה שירשהל ץמאתה אוהש ךיא םגו .קידצ ותוא לש ותציחמב תוארל וניכז

 .בלה ןמ םיאצויה םירבדב וילא םיולנה בלב ןמוא

 תכסמ התיה םידרחה תדע ,ופקותב היה הנידמהב דוריפהש ונרכזה רבכ

 דחאש עמשנ אלש טעמכ .םישדחתמה תכ םע רשק םוש םהל 'יה אלו המצע ינפב

 הציחמ התיה שקאפב םג .םיגולאינה תכ םע ךדתשמ 'יה םיסקדוטרואה ינבמ

 הדע לכמ .דיחא שקאפב אשידק ארבחה התיה ז"כב ,תודעה יתש ןיב לזרב לש

 .אשידק הרבחה תגהנהב תויכז יוויש םהלו (יאבג רביוא) דחא ישאר יאבג 'יה

 בור יפ לעו .המצע לשמ יממע רפס-תיב 'ינשה הליהקהל 'יה אלש תאז דוע

 םידרחה לש ידוהי רפס תיבב ןהידלי תא חולשל אווקסטטאטש תכה ינב ופידעה

 .ירכנ רפס-תיבל םתוא חולשמ

 הרות תעד השורד התיה קחרל יתמו ברקל יתמ ,ולא תודוקנש ןבומכ

 ,וניבר לש ונפוא 'יה הזו ,אובל דלונה תא האורה םכח ,וב חור רשא שיא ,הפיקת

 רבגתמ 'יה ךרוצה תעב ,המח בישמו ךר הנעמ לש תוימורתה ויתודמ תורמל

 תודסומ ונב רשא ,הרוצבה המוח תא וצרפי אלש ידכ ריעה רעשב דמע ,יראכ

 .י' הרות ילודג םלוע

 .ד"יה ,ל"ר המויאה האושב ופסינ םלוכ ל"צז וימחו ותגוזו ילתפנ ר"רה .הבוט העשב

 ונינפל וכלי רשא םיהלא ונל השע םוק וילא ורמאיו ,(אשת 'פ) םיקוספה שרפמ 'יה 1

 לודג יכ ףא ,בשח ןהכה ןרהא יכ .לארשי ךיהלא הלא ורמאיו הכסמ לגע שעיו 'וגו

 וצילמהש ומכו ,םיקבדה ןיב דוויפ תושעל חרכהה םימעפל ז"כב ,רקח ןיא דע םולשה

 םמצעל אנ וכלי זא ,ועדי אל טקשה שרגנ םיכ םיעשרה םא ונייהד ,"העיטק 'ולשד 'ו,

 םנמא ,'וגו ילעמ אנ דרפה .טולל וניבא םהרבא רמאש ומכו ויחא לעמ שיא ודרפתיו

 לבא תוצמו הרות לוע וקרפ םה ,ונינמזב םישדחתמה ומכ 'ולש אקוד םיצור םיעשרה

 ךרדב גהנתמה ולוכ ללכה תא םיחירכמו ,םתומכ היהנ ונא םגש םנוצר םה ,םהל יד אל הז

 ונל השע. ןרהאמ ושקיב בר ברעה ,םיקוספה תנחכ הזו ,םלבה ירחא רוסל הרותה

 לגעל תווחתשהל םיצור םכניא םינימאמ ינב םינימאמ םתא םא ונל תפכיא המ ,"םיהלא

 אל לגעה אצי רשאכ םנמא ,ונינוצרכ ונדבענו ונליבשב םיהלא *ונל, השע לבא ,בהזה

 אלא דובעל לארשי לכל תושר ןיא התעמ ,"לארשי ךיהלא הלא, םא יכ ,וניהלא הלא ,ורמא

 ,בר ברעה דעב קר לגעה תא השע אוהש ,ןרהא לש ותולצנתה ןבומ הזבו ,הזה לגעל

 להקה ךותמ םדירפהל ידכ ,לארשי ללכ דעב אלו ,םיהלא ונל השע ,ול ורמאש ליבשב

 .(רפוס ם"רהמ) לארשי לע םולש "יהיו
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 דומילב םיגילפמש הרות דומלתה ידלי תא הארשכ וניבר 'יה רשואמ המכ

 הרותב שודגו אלמ םירזוחו תובישיל םיעסונ םילדגו םיכלוה םירוחב .הרותה

 םדדועמ 'יה דימת .תואיכ ןקזו תואיפב םירטועמ .תודיסחה יכרדו 'ה תאריו

 .ותלוכי בטימו וצרמ לכב םרודיס דעב לדתשהו םישגרנ םירבדב

 ,ל"צז רגנוא לאוי וניבר לודגה ןואגה וניקז רפס תא רדיס ד"פרת תנשב

 תא ופסאב הבר הדובע השע וניבר .מ"וחו ה"א לע ינש קלח א"ביר ת"וש

 ,הדגא סרטנוק וילע ףיסוה דועו ,חצנ תרמשמל רפסה לע והלעהו וניקז תובושת

 לש ומשמ ורמואש המו םירפסב בותכש המ ,הדגא ירבדב תוארפרפ טוקיל

 וניבר ויבא סיפדה רשאכ ופרח ימיב .ל"צז לאוי וניבר הלוגה רואמ קידצ ותוא

 וריכזהש ומכו ,ורזוע וניבר 'יה ,א"ביר תבושתמ ןושאר קלח תא ל"צז ןמסוז

 .ןח תואושתל המדקהב ויבא

 הכלה תובושתו ס"שה תויגוס לע י:הרות ישודיח הברה וירחא ריאשה

 קר .האושה תונשב ודבאנ וללה תורצואה .ת"הע םיקותמ הדגא ירבדו ,השעמל

 השמ יבר צ"הגה וימחמ ,ת"הע רפוס ם"רהמ רפסב םיעובק וראשנ םירגרג המכ

 .ל"צז רפוס

 : הרות ישודיח יבתכמ הזיא ונא םיאיבמ תובבוד ויתותפש תויהל

 .ק"פל ט"פרת הכונח 'ה םויל רוא ה"ב

 גלפ אלמ גלפומו אלפומה 'בה א"ב יבוהאל הכרבו םייח החמשו הרוא

 13 י*1 רפוס דוד החמש ר"הכ

 ןתי ןכ ,בוטה ךמולשמ עדויהל יל םיברעה ךיתורושב יבלב החמש תתנ

 יתלד לע דקוש התאש תוארל יתחמש רתויבו ,הכרבו םייח ךל 'ה ףיסוי ןכו

 קזחל בתכש המ (חפרת שטאקנומ ,שדוק יבתכ) בתכמ ונא םיאיבמ ןינע ותואב

 : ןירגנואב יסקודוטרואה תא

 שקאפ ק"פל ח"רפת אב 'ה ה"ב

 .ט"יואל ייש שטאקנומ ק"קד צ"דב םינואגה דובכ לא

 לש קדצ טפשמ לע יתאב התע קר ןכל יתיבב יתייה אל םימי הזיא ךשמ ,ש"דחא

 ללכמ ואציש םישנאה לע ,י"נ אדאמ 'ה ק"קדבאה הרותה רש לודגה ןואגה ברה

 דעל ןוכת תמא תפשו ,ט"יואליש ד"באה שודקה ןואגה םברמ דרפהל םש ןיסקאדאהטרא

 אנידמ רוסא 'הטרא להק תושרב ונניא רשא ב"וש תטיחשו תארוה יכ זוזל ןיא ונממו

 טעגיסל ובתכמב ל*קוצז אריפש המלש יבר שודקה ןואגה םכבר בטיה ראיבש ומכ

 ןיאש עודיו ,ע"יז יאמדק ינואגמ אציש ד"ב קספ שדוק יררה ותדוסיו ו"מרת תנשב

 .םלוע רוסיא םרוסיאו ו"ח םהירבד לטבל םהמ םילודג ונירודב

 םהל האנש םיקידצל סונכו דחא םכש ודבעל לארשי תובבל הרהמב ברקי בוטה 'ה

 'ה ידבעל דבע ,לודגה ש"הח לע חנאנה ג"ואכ םלועל האנו

 .א"'עי שקאפ ק"קדבא ל"צז רפוס ז"אר ןואגה ר"ומאאב ןועמש 'קה

 האר) 'א טרפ 'ח ללכ רפוס טע : םידחא טרפנו ,ל"צז וניבר ויבא ירפסב הברה רכזנ 2

 יכדרמ ישובל ת"ושב רכזנ .ג"פ ו"כ ללכ .ב"פ ב"כ ללכ .ז"פ ,(6 הרעה ז תוא ו"פ ליעל

 :דועו (חק) ז"צרת ת"דהמ םש וכ ,הכ) ה"א

 בתכ יל םג .תובישיב ודמלש ויבורקו וריע ירוחב תא דדועל 'יה וניבר לש וכרד 3
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 רואב רואל ךמע 'ה 'יהיו תמא ד"ע בכרו חלצ ,המכחב ןויעו הדמתהב הרותה

 'ת תקדצה תינברה יתסיגל .ר"יכא םימי ךרואל ק"הות לש ולהואב םייחה

 םינפלמ רתוי הל רזעל 'ת לרימ הרענה א"בו ,התואירב דמעמ בטוה ת"ילת

 דע הדמעמ בטוה ת"ילת 'ת יתבל םג .םינינע לכב הנוצר תושעל תלדתשמו

 .ר"יכא םתוחוכ קזחי 'ה ,ת"יזעב ארדנעסמ 'ת יתגוז אובת םימי הזיא ךשמבש

 םחנמ ר"הומ תשא יכ ,ה"ב בוט רשבל לכוא י"נ קידצה ןואגה ךיבא םולשמ םג

 'חיש םיגלפומ םידמולמ דומלת תיב לא הנב ןאכל האיבה רשא י"נ רעשיפ

 1:1 רגנוא המלש ר"הומ לש ונב םג ,םדק ימימ רתוי הברה ודמעמ בוטש הרפיס

 .ר"יכא ט"ויאל ותוא קזחי 'ה ,יאור בוט אוה ת"ילת רפיס

 (דלשת 'יס) ה"ק 'יס ד"וי ףסוי ירבד לעב 'וק ץרתל תבתכש הרות רבד לַעו

 רתיהד בתכש ה"וא לע םש ז"טהו ך"שה תישוק ץרתל בתכש םש יתלפה לע

 ןתונ אוה ע"לעמ רחאל אה וילע ושקהו ,רוסא ע"לעמ רוסיא ילכב הרשנש

 רמוג ע"לעמ ףוסב אלא טעמ טילפ ימנ ע"לעמ םדוקד יתלפה 'כו ,םגפל םעט

 ,ע"לעמ םדוק בורה טלפש ןויכ אוה פ"לטונ ואל כ"או םעט ןתונ ידכ הטילפה

 תוחפ רתיה םע הרשנש רוסיאד םש רבחמה קספ המל כ"א ףסוי ירבדה השקהו

 ךורבה יפל ץרתל תבתכו ,ע"לעמ ךותב טעמ טעמ טלופ אה החדהב יגס ע"לעמ

 בלחב רשבד (א"ע ח"ק) ןילוחב י"שר ץרתל 'כש (א"פ תובורעתה רעש) םעט

 שודיחהד םיחספד איגוסה דגנ אוהש ,ירש 'ישפנ יפאב דח לכד אוה שודיח

 רוסיאד ג*"ע ז"עב ן"רה 'כש המ פ"ע 'יתו ,ירש אבלחב אמוי ילוכ ירת יא אוה

 ןתונ ידכ דע הברתנ וליפאד ל"ס ד"בארהו לטב אמק אמק והשמב רסוא וניאש

 ל"ס ייבאד ל"י ריפש כ"א ,רתיהל רוסיאה ךפהנ רבכד רתומ רתיהב םעט

 ןנירמא לבא השיבכב טעמ טעמ העילב תואיצמ שי מ"מ לשובמכ וניא שובכ

 אכיל כ"או רעינו רזוח ןנירמא אל האמטב ףאד ג"כ תורוכבב ל"ס ייבאו ב"קק

 ץרתמש רחא לבא לטבתנ רבכד םושמ ירש אמוי אלוכ ירת יאד ח"בב שודיח

 אלו שממ רתיה יוה םעט ןתנ אלד המכ לכ כ"א הרות הרסא לושיב קרד אבר

 טעמ עלוב לבא לשובמכ וניא שובכד יאו ורת יא ח"בב שודיח ריפש יוה לטב

 יוה וילע רתיה םש םעט ןתנ אלד המכ לכד וניא הז לטב אמק אמק יאו ,טעמ

 םעטה שגרנש רתיהב רוסיא שבכנשכ ז"כ רחאו ,ש"ע לטב אלו רתיהב רתיה

 ב"קק ןנירמא ריפש םעט לבקי אלש דע ע"לעמ םדוק לבא ב"קק ןנירמא אל

 .ד"תכע החדהב יגסש רבחמה קספ ןכלו

 הליטנ ידכ וא הפילק ידכ ךירצ אהיש ותנווכ כ"ע ףסוי ירבד 'וק הנהו

 םגו ע"לעמ ינפל םג טילפמ עגר לכבד ןויכ ד"ס ה"ק 'יסב ראובמה ילצ ןידכ

 תבישיב יתדמלשכ ,ילא "יה דעוימ בתכמה .תוקזחתה ירבדו הרות ירבד פ"כ וניבר

 ונמיה ספדנ ,ד"יה ל"צז שטייד דוד ןרהא םייח יבר ק"הגה ו"מדא לצא טומריזשאלאב

 .(ךצשת י"א סופד) ת"הע "ינרג ןב, ויבא רפסל ףרוצמה *ןרוג תאובת, הדגא 'טנוק

 ובר 'ושתב רכזנ) אטנעזמ ד"יה רגנוא ביל ןבואר ר"רה הרותב לודגה ינברה אוה 4

 .ל"צז קללאפ ןמלז המלש 'ר ה*הרה ידוד ןתח "יה ,(זצ "יס א"ח ץ"ירהמ



 ש קאפ תרכזמ

 םעט ןתונש רמימל אכיא הרבסמ פ"כע לבא ולוכב םעט ןתיל וב ןיא םא

 םאש 'ה ףיעס םש ראובמה ילצ ומכ רוסא 'יהיו הליטנ ידכ וא הפילק ידכ

 הליטנ ידכ אלא רסוא וניא ובש בלחה לכ דגנכ 'ס וב ןיאש פ"עא שוחכ אוה

 לכ ומכ לטב ריפש אלה ךכ ותנווכ ןיא םאד ,םעט וב שיו ומצעל דמע וליאכ

 שובכ הנהש ילצמ ףידע שובכד רמולו ץרתל שי ןכא ,ט"נב ונניאש םירוסיא

 ידכב ומצעל ראשנ אל ע"לעמ תוחפב םגו ע"לעמ ההשש רחא ולוכב רסוא

 םעטה ןישיגרמ ןיאד ןויכ קרו ולוכב טשפתמ םא יכ הליטנ ידכ וא הפילק

 םעט ילב םג כ"א ,אבר ה"ד ח"צ ןילוח 'סות ןייע ,לטבו שולק םעט קר יוה

 .םעט ןתונב אכילד ןויכ רוסאל ןיא ביקקש תבתכש

 המ בותכא ,דוע ףיסויו םכחל ןת רמאמכ םיבהאב ךתא סלעתהל ידכו

 לאומש רמא (ב זצ ןילוח) ךריד איגוסב ל*נה םעט ךורב תרבס םע יתרמאש

 רמאהו יניא ,דיגל עיגמש דע לכואו ףלוק הב הלצנ לבא לשבתנש אלא ש"ל

 עפעפמד בלח ינאש ונזא שארמ וליפא לוכאל רוסא ובלחב ואלצש ידג ה"*ר

 אתשינכב י"רד ימק יוה אדבוע ח"בב הבר רמאהו רוסא בלחבו ארמגה השקהו

 עיגמש דע לכואו ףלוק רמאו י"רל הוליישו יתאו ובלחב ואלצש ידגב ןועמד

 ןנחוי 'רמ ה"ר לע השקה אל המל ושקהו ,הוה שוחכ איהה ינשמו ובלחל

 שוחכ בלח ינשמד המ יפל (ב ,לאומשמ הלחתב ארמגה השקה המלו ריתמש

 כ"א 'סב לטבו בלח טעמ וב שיו שוחכ 'יהש ינשה 'יתב 'סותה ובתכו יוה

 ת"יהזעב בשייל שיו ,םש ח"לצ ןייעו הזב ןנחוי 'ר ל"מק המו רתומד אטישפ

 הרידקל רוסיא לפנב תושקהל ד"בארה בתכש המ םדקהב םעט ךורבה תרבס יפל

 תחא תבב טלופ לושיבב 'יתו ,לטב אמק אמקש רתומ 'יהי םישש ןיא םא םג

 טאל טאל קר טלופש שובכב ןכ אל לבא ולוכב תחא םעפב רוסיאה טשפתמו

 י"רש לשובמכ וניא שובכד ב*ע א"יק ןילוחב י"ר ל*ס ריפשו תועש ד"כ ךשמב

 ל"י ןכ יכ הנהו ,לושיבכ רסוא וניאו לטבתנו ב"קקד ג"ע ז"עב ל"סד ותטישל

 קר טילפמ וניאש ינפמ אל ןכ ףלוקד ובלחב ואלצש ידגב י"ר לש ומעטש

 לע השק אלו ב"קק ל*סד ותטישלו טאל טאל קר תחא תבב וניא ותטילפש

 רוסיא יבגד םושמ כ"עו שובכ יבג י"ר לע וגילפד ומכ ןכ ל"ס אלד הי'ר

 ןילוחב ל"סד לאומשמ 'קה ןכל ,ב"קק ןנירמא אלו רעינו רזוח םעט תניתנב

 הז לכבו םעטה שגרנשכ ב"קק ןנירמא אלד ל"ס כ"עו לשובמכ שובכ אייק

 לע ריפש אישקו ילצ י'ע רתוי טשפתמ וניאש םושמ ומעט כ"עו הפילקב ריתמ

 י"רמ השקה עפעפמד בלח ינאש ינשמש רחאל לבא ,'אה אישוק בשוימו ה"ר

 תחא םעפב טשפתי אל בלחהש רמול הרבס ןיאד בלחב םג הפילקב ריתהש

 ןויכד ב"קקד םושמ אלו הפילק ידכ קר טשפתמ אל ילצ ידי לעד םושמ כ'עו

 שוחכ ינשמו ,תחא םעפב טשפתמ יאדוב ונזא שאר דע םג טשפתמ בלחד

 ,םיששב לטבו תחא םעפב טשפתי אל בלח טעמ הב 'יהש שוחכ בלחבו יוה

 ינפמ קר עפעפמ וניא שוחכ בלחש ןושאר ץוריתב תופסותה ש"מכ רמול צ"לו

 לטבו ילצ יבג טשפתהל רהממ ונניא וטועימ ינפמו בלח טעמ 'יה שוחכ ידגש
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 רפוס ןועמש יבר

 'בה 'וק בשוימו םיששמ רתוי טשפתמ 'יה ךכ רחאש ףא םיששב אמק אמק

 ןגירמא י"רלש ל"מק ריפשד ,אוה אטישפ אה םישישב לטבש י'ר ל"מק המד

 לבא 'סותה תנווכב ורמאל קחוד הארנש םאו ,שוחכ בלחב ילצב ףא ב*קק

 אוההד 'מגה 'ית שרפל לכונ ד"נעל ,הככ בשייל שי אפוג 'סותה תישוק פ"כע

 שוחכד ןויכ ןאכ לבא עפעפמ שוחכ בלח םגד ןיעל הארנש ףאד הוה שוחכ

 .ק"ודו אמק אמק לטבו תחא םעפב עפעפמ וניא אוה

 םיחספמ ה"ר לע השקה אל המל ח"לצה 'וק ץרתל רשפא הזב יתרמאו

 אבומ ל"ז ס"חה .םש ןייע רסאנ אלו ומוקמ לוטי סרחה לע ובטורמ ףטנ

 ןיאש הלרעו נ"ייב קרו ,ונימ וניאל ונימ ןיב קלחל 'כ א"פ ז"ק ללכ ס"טעב

 הברתנש רחאל םדא שיגרמש בלח לבא ךסנתנש וא הלרע אוהש שיגרמ םדא

 א"בשרה הנהו .ב"הת ה"דב ב"פב םגו ,ש"עי בלח םעטיו םדא לכאיש א"ל הזב

 לבא םימ ידי לעש בטור אקוד ונימ וניא יוה רשב םע בטורד ףא 'כ ח'צ ןילוח

 לע תושקהל ןיא כ"או .ש"ייע מ"במ יוה םימ ילב רשבה תינונמשמ אוהש בטור

 אכילו רסוא ריפש בלחה טשפתנ םא םשד ,הלצנש ידג לוכאל רסאש ה"ר

 םע ומעטב הוש הזה בטורהד סרחה לע ובטורמ ףטנ יבג ינאשו ב"קק רמימל

 כ*שמכ אוה םוקמ תליטנ פ"כע ךירצד אהו ,ב"קקו ל"נה א"בשרה כ"שמכ רשבה

 .ומוקמ עודיש םושמ םוקמ תליטנ ךירצ םישש אכיאב םגש םש א"בשרה

 י"ותב ליח רובגל יוהו ךמע 'ה 'יהי ,רתוי תעכ ךיראהל יתא יתע ןיאו

 פ"נולב ךבהוא ךדוד נ"אכ 'חיש ךירומו 'יש ךירוה תחמשל

 .רפוס ןועמש 'קה

 .ק"פל ת"רדע חלשב 'ג א"עי ארדנעס ה*ב

 .י* י"נ םסרופמה קידצ לודגה ןואגה ירומ יחא יבוהאל ט*כוש

 תומימח דוע יל ןיאו ידמעמ בטוה ת"ילתש ךעידוהל יננה !ס"טכו ש"דחא

 ליהאו ירמגל יבואכמ ורוסיו ףרועה לעש עגנה אפרתי 'א עובש ךשמבש הוקאו

 םויה אוה רשא י%י"נ לאיחי ר"הומ ב*ש תנותח לא .ר"יכא המילש תואירבב

 יתעדב 'יה תאז אלול ,ישאר שבחנ ןיידע יכ עסיל לכוא אלש ןבומ ,ט"זמל

 .ומע עסיל

 לוטיב ול ןיאד ז*עב כ"א לוטיב םעטמ םרוג הזו הזד ן"רהל ךתישוק ד*עו

 ם*במרהש חיכומ אוהו ,'ו 'יס ס*וסב םיאולמ ינבאב הבותכ איה הנה ,רוסא אהי

 הלוע 'בה 'יתהו ,םיצורית ינש ץרתל בתכש ש"עי ,לוטיב חכמ ל"ס כ'ג כ*ִע

 ס*חו ג"זוזד איגוסב הניב ירמא 'יעו) ש"ועי ןנברדמ קר ורוסיא ןיא אמרגד ע"ַכל

 .(ל"ק 'יס די*וי

 'כש ,ל*יו ה"דב י"ה ז"פ ז"ע 'ה 'ימרי ירבד פ"ע ץרתל הארנ ד"'נעפלו

 םייקל ול שיד ,ןודבאת דבאד ע"מ םושמ אוה ז"על לוטיב ינהמ אלד אמעטב

 .ל"צז ביל ףסוי וניבר לודגה ויחאל 5

 מ"מ ךכ רחאו ןיצרבדב בר היהש ,רפוס ןמסוז יבר םסרופמה ןשרדה ג"הרה לש ונב 6

 .םלשורי ק*היעפ ו"טשת ןסינ יד 'נ .ל"צז ןשטלופאטמ 'ולש בקעי ר*גה לש ונב 'יהש ,טסעפב
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 שקאפ תרכזמ

 לוטיב ש"לד הארי לב ןינעל ב"מת 'יס א"גמב ך"מרה ש"מכו תובורעתב םג

 לע ארתיהב ןודבאת דבאד ע"מ םייקל לוכיש ה"הו ,תחא םעפב ולוכ האורד

 ל"י ז"פלו ,הבוט ארבס איהו ש"ועי ונממ ז"ע רוסיא עקפנ אלו א"פב רוסיא

 רסאנהב ןיא אמרג םושמ רוסאש רבד לבא ז"ע לש תושממה ברעתנשב אקודד

 ,נ*הסיא ראש ומכ אמרגה רוסא ז"עמ עירפמל הנהי אלש קר ןודבאת דבא םושמ

 ריפש ג"זוזב ה"הו םרג דחב אמרגה םושמ רסאנש בורב לוטיב ינהמ ריפשו

 נ"הוא ךיחא ש"ד יננהו .רתומ

 .רפוס ןועמש 'קה

 .וייצי שקאפ ק'יפל ץ"רת תנש ,אוה ךורב יב יסל 'ג ח"ב

 !י"נ םסרופמה צ"האגה ברה פ"נדי 'והאל הכרבהו םייחה

 ואסכ ןכוה רשא קדצ ןהכ תדובע תוארל יתחמשו נ"עגה ה"יג ,ט"השדחא

 לע םינויכ ויניעו ,.ק"חב קדצ ילעופל תבשחמ תכאלמב וליג ינבל ליעוהל

 ודודיחו ותואיקב ברב םינויצ םהל השע י"נ פ"נידי ג"הכו ,תונקתו םירשי יגהנמ

 אצמיש ס"לבו ,הרואל איצוהש וילעפמ לכב הלודגה ודיכ םיחרפו םיציצ הלעמש

 עידוהל ותלאש תודואו .ר"יכא הבוטל הנפי רשא לכב והכרבל ומע 'ה ןכ יהי ןח

 הפש ריכזהל יואר ילוא ,רתא לכב וטשפתנ אל רשא םירשי יגהנמו תונקתמ

 ויהיש ןעמל 'יולה תעשב (לקמ) הטמ םדיב 'יהי אלש גהנמ 'יה וניתליהק

 רשא) ארדנעס ק"קב יתבש תויהב .םהימכש לע מ"ב ןוראה אשיל םינכומ לכה

 לכל הרכזה תושעל 'כ יתיאר (ל"צז חקור ןמש לעב ןואגהמ ושענ ק"חה תנקת

 תאז דועו .םויה תוצחכ אוהש השרדה רחא רדא 'ז םויב ,ורטפנש ק"חה ינב

 ,הרובקה לצא וב םישמתשמ רשא םילכל יטרפ םש תונכל יתלב הנקתב הבותכ

 .וארקי "ילכ, םשב דחאכ םלוכ אלא

 ,(הכרב) הזה םויה דע ותרובק תא שיא עדי אלו 'כה הנווכב יתרמא בגאו

 וינפ רהוז םתוארב יכ .אתרטוז אתלימ הארי 'יה םייחב 'יה ר"שמש ןמז לכד

 לכ 'ה תאריב לדתשהל א"וא לכ לע לקנ 'יה ,וילע 'יורש הניכשה דוה ינרקו

 ,התימה םוי לע רוכזל ךרוצ 'יה אלו ,ט"שעמו תווצמב הרותב קוסעל םויה

 רמאש 'יפש ומכו ,ש"ריל םלוכ לע לעפ דבל ושדק ינפ תוארו ר"שמ תשודק יכ

 לע רוכזל םלועמ ךירצ 'יה אלש ,יתומ םוי יתעדי אלו יתנקז ה"עא קחצי

 םוי רוכזל ךרוצ 'יה אל ר"שמ תמש הזה םוי דעו ,אטחל אב אל הז אלב יכ ,ותומ םוי

 אתלימ 'יה ר"שמ ייחב יכ ,ומצע לש ותרובק תא שיא םוש עדי אלו ,התימה

 .תאז ריכזהל ךירצ לוונמה ועגפ םא הזה םוי רחא לבא ,םדא לכ לצא אתרטוז

 רוכזל םרג רשא ,רדא 'ז םויב ןיפסאתמ ק"חה ינבש םעטה כ"ג אוצמל הזבו

 .הלס חצנ וניבל 'ה רהטיו ,אשידק ארבחה םשכ השודקב 'יהנש ,תומה םוי

 ח"נולב וריקומ ר"האב םתוחה ודידי ת"שדב יננהו

 ,1ז ל*צז רפוס ז"ארהמ גיהב ןועמש 'קה

 .(ץרווש י"רגהל) שדוק תרדה זז
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 רפוס ןוצמש יבר

 ןושאר םויב .תסנכה תיבב עקות לעבה תויהל תונורחאה ויתונשב 'יה וכרד

 ששח אפורה .ןטבב םיארונ םירוסי וניבר שיגרה םירהצה ירחא א"צרת ה"ר לש

 םיבאכב לגלגתמ 'יה הלילה לכ .,ויעמ ינבב לוקלק ול םרג העיקתה תוצמאתהש

 ,ק"חה לש םילוח-תיבב טסעפל וליבוהל וטילחה ינש םוי לש ורקובב ,האקהו

 .חותינ ףכית ול ושע טסעפב .להנמה 'יה ל"ַז רפוס לאיחי 'ר ובורקש םוקמ

 םייח ןיב רפרפ וניבר .דעומה תא ורחיאש תויה ,וייחל וששח םיאפורה לבא

 .תודמ הרשע שלש ,הבושתה ימי תרשעל ינימש םוי דע תומל

 םינונחתו םיקוספ ,תושחרמ ויתותפש ויה םילוח-תיבב 'יהש םימיה לכ

 תשא ,האל תרמ תינברה הדיחיה ותב תא ךריב ותריטפ ינפל .הרות ירבדו

 האציו ,םיחכונהו םיבורקה לכמ הכרבב דרפנ ןכו ,ארדנעסמ ברה ןואגה ונתח

 .הרהטבו השודקב דחאב ותמשנ

 םשמ .םש םינברה ילודג והודפסו ,גוהנכ הרהטה ול ושע טסעפ ריעב

 םויה תשודק ינפמ .שקאפל ויתובא תורבקל וריעל שדוקה ןוראה תא וליבוה

 ןושמש יבר ןואגה ונתח י"ע דפסנ .ודובכ יפל ודיפסהלו אובל םינברה ובכעתנ

 ק"קד ברה רפוס בקעי םהרבא יבר ןואגה ויחא ןב ,ארדנעס ק"קד ברה ןמטלא

 םש ובכעתנש .אנראשטמ רפוס םהרבא השמ יבר קידצה ינברה ויחאו ,טעט

 .םירופכ םוי רחאל דע

 אב .ל"צז ןמסוז וניבר ויבא לש אלוליהד אמוי ,שודקה םוי ברע םויב

 ,ל"צז רגנוא לאוי וניבר וניקז לש ורבק י"ע ,שקאפב םימלוע תחונמל וניבר

 .(150 דומע ה קרפ) ליעל הז ונרכזהש ומכו ,לודג ישוקב רצ םוקמ םש ואצמש

 ,דואמ לודג תוררועתהב תסנכה תיבב טעטמ ברה שרד "ירדנ לכ, לילב

 דרי ןכ ,שודקה םוי םדוק גורתא תונקל לארשי ינב גהנמ :רמא םירבדה ךותב

 ינפל אקייד םירחבומבש רחבומ גורתא ול רחבו ,םשובה תגורעל ונגל ידוד

 לכ ועגו ,םומ ילב הפי ךלוכ ,תולעמה לכ םע גורתא 'יה וניבר .שודקה םוי

 .היכבב םעה

 תרטע 'יה אוה יכ ,הדובכה החפשמה לכ העעורתנ לודגה וניבר תריטפב

 הנידמה ילודג והוניכ רשא .,םלוע דוסי קידצו תפומ לעב ,הרובחבש לודג תראפת

 הלוגדה תלכשומו הנידע תינקדצה תינברה :וירחא וראשנ ."קידצה ןועמש,;

 תרמ םישנב הרקיה 'צה תינברה הדיחיה םתב ,ה"ע רתסא 'יח תרמ הבברמ

 תרמ הבושחה הנושארה ותשא) ל"ז רפוס לאוי ר"רה דיחיה םנבו ,ה"ע האל

 ,דוד ר"ב הרפש תרמ הבושחה ותגוזו (דצרת רדא 'ז םויב הרטפנ ה"ע אמולב

 .ד"יה ,ד"שת זומת ח*ידז*י םויב האושב ופסנ םלוכ

 בתוכ לא בתכש המ ,ל"צז וניבר לש ותמיתחו ק"יתכ םולצת עיפומ אבה דומעב

 יולה רשא ףסוי יבר צ"הגה 'וחמ לצא ,טלפרוו תבישיב יתדמלשכ -- םירוטה

 .ד*יה ,ל"קוצז קללאפ

 ב"ש לש י"תכ הטמל ,ה"ע לכאר תינברה תקדצה יתדוד לש י"תכ הלעמל

 .יעישת קרפ ןמקל ה*יא רכזוי ,ל"צז ןמטלא ןמסוז רזעילא 'ר םסרופמה יולעה ךרבאה
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 שקאפ תרכזמ
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 רפוס ןועמש יבר

 :ותבצמ לע שקאפ ק"ק ינב ותרח ולא תורוש

 נ"פ

 ןיד תיב באה ,ונישאר תראפת תרטע וניברו ונירומ ונינודא

 ץיברה רשא םסרופמה קידצה ןואגה ברה ,וניתדעל ןמאנ העורהו

 תונעל הברה ,תושירפבו תודיסחב ומצע גהנו םיברב האריו הרות

 רזיפו ותיבו ופוג יכרצב םצמצ .םיתינעתב ופוג ףגסלו ושפנ

 לפשו וינע ,םינויבאו םיינעו םימכח ידימלתו ויבורק תוכימתל ונוממ

 ל*קוצז רפופ ןועמש ה"ומ וניבר ת*שקכ ,תוירבל בוהאו בהוא ,ךרב

 ל"קוצז רפוס ןאמפוז הנוכמה רזעילא ה"ומ ןואגה וניבר ןב

 םינש ב"כ ארדנעס ק"קב הליחתמ תונברה רתכב ותואישנ גהנ

 דדוש אב ונישפנ ןובאדלו ,םינש ב"י וניתליהקב הפ ךכ רחאו

 הרהטבו השודקב ותמשנ האציו ,םינש ג"ס ןב ודועב םירהצב

 טייהצרהאיה םויב םירופכה םוי ברעב רבקנו א"צרת ירשת 'ח םויב

 ל"ז ןואגה ויבא לש

 םימכחלו םינובנהל רזנ הרוהטה הרונמ ארוהנד אגרש

 ,םימר ומכ ומרו והבג ובר תובגשנה ויתולעמ

 םימלועל ותדעל תרמשמ ותוכז ,ותבדנ תאשמ ברתו

 םימתהו רוהטה ובל קמועמ לזנ ויתותפש ופיטה תפונ

 םימעפ ומש ותיבל רשא לכל הקשהו ליכאהו היה דעוס

 םימשרנ ותליהק תובבלב דעל ויתוראפ ויתוקדצ יחרפ

 םימשבכ חיר ונתנ םיאלפומה וישעמו ותרות רוא שמשכ חרז

 םימעונ םינפ רבסב םלבקו םיחרוא תארקל חמשו להצ

 םימדרנ ץיקהל ורמאמב ןמאנה והררועי היחתל

 ה"בצנת

 הרש 'יח ומא םש

 ל"צו לפרק שחצו הניכר

 ןמפיל בוט םוי 'ר ברה ויבאל ילהדרעס .ד ריעב דלונ לפרק קחצי יבר

 ימיב ד"באר 'יהש ,ל"צז טראהנאב השמ 'ר צ"הגה לש ונתח 'יהש ,לפרק

 הרותה לע גרובסרפב הליב ותורחב ימי בור .ל*צז דאסא אדוהי יבר ק"הגה

 דוד יבר ןואג יאה בר תאו רפוס טבש לעב ןואגה תא שמיש .ה תדובעו

 ,הרותה לע ותעיגיו ותדיקש םצוע 'יה עדונ .ב"פ ק"קד ד"באר ל"צז ךאבנקאל

 ול בשי תורקהו תוכוראה ףרוח תולילב ,הרות ילב תחא הליל ףא דביא אל

 וילגר טישוה זא הנישה והסנאשכו ,םומיחו הקסה ילב רק רדחב קחצי 'בה

 הנש ב*כ ןבכ .הרותה דומילב רבגתהל לכויש ידכ םירק םימ לש הרעקב
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 שקאפ תרכזמ

 םחול צ"הגה לש ונב 'יהש ,שקאפמ רגניזלש בוד השמ 'ר ינברה לש ותב אשנ

 תלוחמ ח"מעב ,גניזעפד ד"בא תוילגרמ דוד לארשי יבר םסרופמה 'ה תמחלמ

 ,הרותה לע וימח תיבב קחצי 'ר ול בשי ותנותח ירחא .דועו ץקל חפי ,םינחמה

 וב רחב ל"צז רפוס ןמסוז וניבר .םיקסופו סשה תועוצקמ לכב לדגו ךלהו

 .שקאפ ק"קב צ*ומו ןיידל הנמתנו רזע יחאל ול תויהל

 לבקל יתיכזש תויהו :15וילע בתוכ טסעפד ד"באר ףייטש ןתנוי יבר ןואגה

 יתייהש אתיירואד יעושעשמ יתנהנו ,יתנותח רחאל םש רד יתייה דועב וינפ

 יתמעטו ,אנידד אקמועל תיחנד אנייד ארפס אלמ אנצ 'יהש עודיו ,וינפל ןד

 ןיריהנ יכ םיאלפנ םישודיח הרובגה יפמ השמכ ויתעמש ושבודו ונמש בוטמ

 *. . .אדומלתד יליבש 'יל

 ריעצה ינא ןעי :בתוכ רוושמעט ק"קד בר רפוס יבצ קחצי יבר ןואגה

 וניתבישיב 'סותו ארמג דומילב ויפמ חקל יתחקלו וידימלתמ דחא יתורענב יתייה

 םידירשה ןמ 'יה אוה .םעמ םרומ הלעמה םדא ישעמ ןורחא רודל רפסא יתרמא

 חש אל םלועמ .הרוהטה ושפנ תויח 'ה תאריו ותנמוא 'ה תרות םודקה רודמ

 .קחצי שפנ ס"ע ותמכסהב 8
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 רפוס ןועמש יבר

 ויניע ויה מ"היבל בוחרב ךלה רשאכ ותלודג 'יה ותונתוונעו ,הלטב החיש

 רתויו ,דימת ידגנל 'ה יתיוש ושפנב םייק ,וינפ לע לק קוחש הארנ אלו ,הטמל

 ...הרהטב הארוה האצי ותאמ הנש םישימחמ

 ןילקורבב להושפיש תדע להקד ברה שטיוואבעל אדוהי 'אירזע יבר ןואגה

 תוימורתה ויתודממ טעמ ,ומעב השע רשא תולודגה אנ הרפסא יתרמא : רפסמ

 רישעו ינעל חיכוה ,ותבישי ינב וידימלת םע םג ותדע להק םע ותגהנה ןינעב

 האריו המיאב וירבד ולבק להק ישאר ףא .אבי אל ףנח ינפלו שיא ינפ אשנ אל

 רבדו לטבתי אלש דוי לש וצוק רובע ול רשא לכ זבזב ל"צז וניברש ועדי יכ

 ךלה שדוק תבש ברע לכב ,.אימר הילע אתמד ילימ לכו ,םלועל םוקי וניקלא

 הלילחו סח ולשכי אלש םנידכ םה םינקותמ ריעה יבוריע םא תוארל ומצעב

 עודיכ ךרדה לכב הרות ירבדב ויתפש ןישחרמ ישוחרו שדוק תבש לוליחב

 םיחבטמה תיבל עובש לכב ךלה .הרות אלב תומא עברא ךלה אלש לכל

 הטוחש רשב תורכומה תויונחל ןכו /ה יארי ויהש ףא םי"בושה לע חיגשהל

 ןידמ אלו החגשהמ רכש לטנ אל םלועמו ,ונידכ רשבה רקינ םא  ןייעל

 טעומב קפתסמ 'יהו .הלטב ותודע דיעהל רכש לטונה 'ימופב אלגרמו ,הרות

 אתוביט קיזחמ אל ארידת אתיירואב סרג ךרב לפשו ןתוונע ,םוצמצב יחו

 אובל שמשה יהיו ברע תעל חספ לש ןורחא םויב תחא םעפ אנריהנו ,'ישפנל

 ךאלמכ וינפ ראות ויז הריאמה אירלקפסאב תוארל ולצא ובשי וידידיו וידימלתו

 ךכ רחאו .םלענו ץוחל ךלהו םואתפ םק .הרות ישודיח רוהטה ויפמ עומשלו צ"ה

 ןכו .םיבכוכה וארנ םרט הסיעה םילבגמ םימותחנה םא תוארל ךלהש ונעמש

 הליפתה רחא םוי לכב .וינפב הסיעה ךופשל הויצו םהמ דחא לצא אצמש 'יה

 יננמ הרות ינב םע א"גמ ח"וא רועיש דמל ןיליפתב רטועמו תילטב ףטועמ

 דועסל ותיבל ךלה כ"חא בטיה קדה םהינפל הפ לעב תוטישה לכ רדיסו ותליהק

 רדיס תישש העש תליחתמ .אתמד ילימב תולאשה וינפל ואיבהו תירחש תפ

 ברע תחנמ תעל עובשב םימעפ ינשו הבישיה ינב םע םינושארו ת"פג רועיש

 אחיקפ אניעב חיגשה םילודגה הבישיה ידימלת םע ד"וי ע"וש רועיש דמל

 ידמ ןויסנל ודמע וידימלת לכ ,ןויעה דומיל לע םתוא ריהזהו וידימלת לע

 ...רסומ ירבד םע האריו הרותה תקשחל םבל ביהלהו עובשל עובש

 דחא ןב ותויהב ,ש"ת הכונח ברע דע שקאפב הארוהה אסכ לע וניבר בשי

 .ןופס קקוחמ תקלח םשו ,הרהטב ותמשנ האציו וחיל סנו וחכ שת הנש םינומשו

 שפנ רפס 'חיש לפרק לאיחי 'ר ינברה ודכנ רואל איצוה ט"שת תנשב

 .י ל"ז צ"הגה ונקז לש ק"יתכמ םירגרגו םיטוקיל אצמש המ ,ת"הע קחצי

 מ"וח ,(ח) ה"א ,(גצ ,דפ) ד*וי ,(אפ ,ומ ,טי) ח"וא : ב"פמ ןואגה וברל רפוס טבשב רכזנ 9

 תנש :תויפלת לת .(דנ) א"ח הדשה ירפ ,(,וצק ,טפק ,טעק ,העק ,עק ,הסק) : דודל רינ .(זי)

 .(חיר) סירת :ףסוי טקליו .(הלק ,זצ) ע"רת ,(ומ) ח"סרת ,(חלק) ה"סרת ,(ופ 'יס) ח"'נרת

 ה*ומ הפד ןייד לודגה ברה פ*ני. : (א"פ גכ ללכ) רפוס טעב וריכזמ ל"צז ןאמסוז וניבר

 .ו"נ ףד א*ח רפוס יטוקלב וריכזמ ל"צז ביל ףסוי וניבר .(ב"פ בצ ללכ) םש ,*י"נ לפרק קחצי

-- 197 - 



 םש ישנא לש תומשה חתפמ

 60 לצרה אבא יבר
 ,131 ,127 ,84 ,54 רפוס בקעי םהרבא יבר

6 182, 185, 193 
 59 קילג קחצי םהרבא יבר
 120 קסמודארמ רכששי םהרבא יבר
 159 ,105 לקנרפ ש"מ םהרבא יבר
 59 סלפרק םהרבא יבר
 ,27 ,6--9 רפוס ןימינב לאומש םהרבא יבר

2, 139 
 180 רסרטש ןימינב לאומש םהרבא יבר
 123 ,30 שטייד דוד ןרהא יבר
 9 רגניז ןרהא יבר
 42 םאטשרבלה ןרהא יבר
 158 ןייטשרבליז ןרהא יבר
 134 אקנבודמ לבייפ ירוא יבר
 29 ןמדירפ קזייא יבר
 128 טלא רזעילא יבר
 159 ,155 ,112 ,57 שטייד רזעילא יבר
 120 ןירפס יבצ רזעילא יבר
 132 ,129 סקשפ לאוי רזעילא 'ר
 128 רגניז רזעלא יבר
 102 ץישפיל ביל 'ירא יבר
 174 דרהכייר ביל 'ירא יבר
 164 קללופ רשא יבר
 162 לזוו ןויצ ןב יבר
 42 םאטשרבלה ךורב יבר
 145 ,101 ,47 רשיפ בילטוג יבר
 60 םיובנזאר שטיל ןושרג יבר
 60 ןירטש ןושרג יבר
 158 רטיר 'ירא דוד יבר
 2 (דוד להא) שטייד דוד יבר
 30 (דוד ןרוג) שטייד דוד יבר
 48 זיירגנוי דוד יבר
 96 ,10 ןייטשרבליז ביל דוד יבר
 178 ,139--144 קללאפ ביל דוד 'ר
 195 ,162 /105 ןמיינ דוד יבר
 11 דלפנירע יבצ דוד יבר
 105 גרובצק יבצ דוד יבר
 60 םימואת דוד יבר
 27 ,3 ,2 ץיטסורפ לאינד יבר
 ,91 ,51--55 ,28 ,11 ןייטשנטכיל ללה יבר

6 180 
 60 ,10 רעיירב ףלאוו יבר
 60 ,2 רפוס-ןמסוז ףלאוו יבר
 191 (טסעפמ) רפוס ןמסוז יבר
 73 ילופינהמ אשיז יבר
 119 דראהנאב ןמלז יבר
 109 רציפש ןמלז יבר
 178 ,143 ,140 ,138 ,47 קללאפ לקעז יבר
 189 שטייד דוד ןרהא םייח יבר
 ,41 ,18 ,17 ,11 ,4 םאטשרבלה םייח יבר

2 53 

 164 יול אדוהי םייח יבר
 150 ינידמ 'יקזחי םייח יבר
 ,30 ,28 ,23 ,13 ,9 ,5 ,3 רפוס םייח יבר

5 41--38, 52, 55 
 132 (דאראמ) רפוס םייח יבר
 138 גרבלגייפ םייח יבר
 183 דירפ םייח יבר
 128 רמייהנמ יבצ םייח יבר
 ,90 ,89 םיובלטייט טפיל ט"וי 'יננח יבר

3, 144, 147, 150 
 ,131 ,53 ,30 ,27 ,10 דאסא אדוהי יבר
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 180 ןייטשדלוג אדוהי יבר
 151 ,134 ,107 דלוונירג אדוהי יבר
 174 ,131 ,120 ,59 ,55 רפוס אדוהי יבר
 42 אזלבמ חקור עשוהי יבר
 ,43--48 ,24 ,17 11,   רגנוא לאוי יבר

8, 77, 137, 138, 145, 154, 159, 
6 183, 193 

 125 סלבא הנוי 'ר
 196 ףייטש ןתנוי יבר
 122 רגנוא ףסוי יבו
 51 ,11 לשיפ 'ילא ףסוי 'ר
 193 ,164 קללאפ רשא ףסוי יבר
 128 רשיפ 'אלצב ףסוי יבר
 159 ןטיוג ףסוי יבר
 10 דלוונירג ףסוי יבר
 ,77 ,60 ,57 ,55 ,51 ,24 רפוס ביל ףסוי יבר

1 183, 191 
 174 ,105 איקסנישוד יבצ ףסוי יבר
 104 רפוס יבצ ףסוי יבר
 192 ץרווש ףסוי יבר
 3 ןירטש ילתפנ ףסוי יבר
 159 ,77 ,47 ,10 ,9 טענב לאקזחי יבר
 152 (לורהאו) טענב לאקזחי יבר
 10 דלוונירג לאקזחי יבר
 172 ,149 ,42 ,29 םאטשרבלה לאקזחי יבר
 111 רגניזלש לאיחי יבר
 7 רגרפ בקעי יבר
 169 .60 (טסעפ) רפוס 'ולש בקעי יבר
 ,7 ,5 ,3 (ןשטלופאט) רפוס 'ולש בקעי יבר

1 180, 191 
 44 גרבסדנל ןרהא קחצי יבר
 139 בושטידיזמ קזייא קחצי יבר
 159 ,47 ,12 רבהבסירג קחצי יבר
 110 ,30 שטייד קחצי 'ר
 59 סייוו קחצי יבר
 137 ,129 ,95 םולב בקעי קחצי יבר
 75 ןילבולמ בקעי קחצי יבר
 48 דלפנרב יבצ קחצי יבר
 .5| רפוס יבצ קחצי יבר

4, 165, 169, 172, 196 
 8 3 ,ה
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 תומסה חתפמ

 126 רעטאר יבצ קחצי יבר
 ,168 ,164 ,153 ,152 ,57 לפרק קחצי יבר

14 
 102 ,42 ךייר קחצי 'ר
 140 ,139 רגרב החמש קחצי 'ר
 149 שיקלעמש קחצי יבר
 143 ,140 ,139 ,129 ב"ט אדוי לאיתוקי יבר
 34 ,30 ,29 ,28 ,10 וועל 'ימרי יבר
 30 טענב 'יעשי יבר
 ,135 ,134 ,104 ,10 ןייטשרבליז 'יעשי יבר

6, 157, 158, 164 
 101 ןירייאב ץ"כ 'יעשי יבר
 140 ,139 רגרב לארשי יבר
 196 תוילגרמ דוד לארשי יבור
 150 ,148 בוקטרושטמ לארשי יבר
 162 ןמדירפ ביל יבר
 60 םולש שיא ריאמ יבר
 143 ןלשימרפמ ריאמ יבר
 44 ,30 סלרפ ריאמ יבר
 193 ,130 ,129 רפוס םהרבא השמ 'ר
 195 טראהנאב השמ יבר
 157 ,156 דלוונירג השמ יבר
 138 ץילרטניו דוד השמ יבר
 143 םיובלטייט דוד השמ יבר
 150 בוקטרושטמ דוד השמ יבר
 174 רגרבנייש דוד השמ יבר
 143 סייוו השמ יבר
 101 םיובלטייט השמ יבר
 134 הקנבודמ השמ יבר
 96 ,15 אטסמעוואנ השמ יבר
 74 .6 ,4 ,2 (רפוס םתח) רפוס השמ יבר
 ,180 ,57 (רפוס ם"רהמ) רפוס השמ יבר

4, 188 
 ,138 ,112 .74 ,60 ,45 קללאפ השמ יבר

5, 146 
 164 (קלוועל) קללאפ השמ יבר
 132 דנאהראפ השמ יבר
 114 סקופ השמ יבר
 42 ןמדירפ יבצ השמ יבר
 ,34 ,32 ,27 ,23 ,20 ,14 ,ד קיש השמ יבר

5 53, 54, 60, 89 
 40 ,39 ,30 ש"א םחנמ יבר
 30 ,28 ץכ םחנמ יבר
 106 40 ,טענפ לדנעמ םחנמ יבר
 ,162 148 ,127 רפוס םחנמ יבר

177 ,9 
 123 ,12 טענב לדנעמ יבר
 75 בונמורמ לדנעמ יבר
 121 רבורגנירע רזעילא יכדרמ יבו
 117 ,12 טענב יכדרמ יבר
 66 4 ,2 ל"ירב ביל יכדרמ יבר
 143 הנרובדנמ יכדרמ יבר
 4 ,2 ארגיא םלושמ יבר
 138 ןייטשניבור םלושמ יבר
 156 דלעפנדייוו םוחנ יבר
 73 ליבונרשטמ םוחנ יבר

,7 ,6 

 59 אנהכ ןמחנ יבר
 107 ,66 ,2 ןיראחמ ל"ירב ילתפנ יבר
 119 דלפצארמ אקצריה ילתפנ יבר
 82 סייוו ץרה ילתפנ יבר
 ,44 ,36 ,32 ,29 ,28 9 ,3 רפוס ילתפנ יבר

7 55, 107, 149 
 60 ץרוש ילתפנ יבר
 2 רלדא ןתנ יבר
 149 ןיול ןתנ יבר
 132 דירפ לאנתנ יבר
 108 ,30 ,29 ,27 רמייהסדליה לאירזע יבר

2, 
 196 ץיוואבעל אדוהי לאירזע יבר
 180 ,172 ,129 ,104 םולב םרמע יבר
 10 דלוונירג םרמע יבר
 128 אדיסח םרמע יבר
 128 רשיפ םרמע יבר
 111 ,0!1 ,29 רגניזלש ףסוי אביקע יבר
 180 ,164 ,44 ,9 רפוס אביקע יבר
 159 ,47 ץיבורוה לבייפ יבר
 3 טיולפ לבייפ יבר
 169 רפוס ןמסוז לשיפ יבר
 ,65 ,61 ,58 ,55 ,17 ,1--6 רפוס לשיפ יבר

4, 83, 180 
 148 ,126 ,90 ,62 (רווראש) רפוס לשיפ יבר
 164 ,54 (אשיימ) רפוס לשיפ יבר
 169 ,128 רשיפ לשיפ יבו
 113 ,82 ,57 ,12 רנייטש סחנפ יבר
 100 ,99 ,54 אקסילמ שריה יבצ יבר
 106 ןוסלכימ לאקזחי יבצ יבר
 12 לבעט ןמלק יבר
 89 ,87 גרבנזאר לואש יבר
 59 ץישפיל יתבש יבר
 121 סייו לטפעש יתבש יבר
 189 ,159 רגנוא המלש 'ר
 150 ,42 םאטשרבלה המלש יבר
 122 ריירב ןמלז המלש יבר
 129 ןמדירפ ןמלז המלש יבר
 144 רפוס המלש יבר
 188 אריפש המלש יבר
 60 רלדא םולש יבר
 43 ןמלוא 'ולש יבר
 174 רגרבנייוו 'ולש יבר
 41 רפוס 'ולש יבר
 184 ,132 ,108 ,רפוס ןימינב לאומש יבר
 162 ,123 ,11 דלפנירע לאומש יבר
 156 גרבנזאר לאומש יבר
 180 ץטינייר לאומש יבר
 28 שילוסמ אקלמש לאומש יבר
 ,162 ,151 ,139 ,103 רפוס םנוב החמש יבר
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 163 דלפניוע םנוב החמש יבר
 110 ,85 ,29 ,9 (אקארק) רפוס ןועמש יבר
 168 ,148 ,27 ,21 (שקאפ) רפוס ןועמש יבר
 129 .57 (יולרע) רפוס ןועמש יבר
 193 ,183 ןמטלא ןושמש יבר
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 הכרבה לע ודמעי הלא

 :המה אלה ,יחכונה ךרכה תאצוהל םתרזעו םתכימת דעב ,םלוע תרמשמל

 : םהירוה תמשנ תבוטל ,קרב ינבמ ו"יה השמ 'ר ויחאו רפוס דוד 'ר םידבכנה ב"ש

 ןויס ו"כ ץיווסיואב ופסינ ,ה"ע חקבר תרמ ותגוזו ןילעדעמ רפופ 'יבוט ר"רה

 רזעילא ףסוי 'בה ,םייח ,םתחפשמו ותגוז םע 'ולש בקעי ,קחצי :םהינב .ד"שת
 .ה"ע רתפא .סקופ בד 'ר הלעב םע לחר הרש :םהיתונב .ל"ז ילתפנ אדוהי 'בהו

 !םמד םוקני 'ה

% 

 :וירוה תמשנ יוליעל 'חיש דניורפ אגרש רמ שקאפ וגנריע ןב

 ,םהיתונב םע ,לטראצ תרמ ותגוזו .דניורפ קחצי ר"ב ילתפנ 'ר הלענה ינברה

 ותגוזו םייח לאומש 'ר דבכנה ינברה :ויחא .םולשה ןהילע חנח ,'יח תרמ

 הרש תרמ :ותגוז .ה"ע תידוהי הדליה ,לאכימ 'בה ח"וי ,הרש תרמ
 .דייה ,ה"ע חנח לטראצ םתב

+ 

 גלפומה ינברה לש נב ,א"טילש רגניזלש 'יעשי ר"רה שישיה ינברה

 תינקדצה הבושחה ותגוז תמשנ רכזל ,ל"צז שקאפמ רגניזלש רעב השמ ר"רה

 ,ה"ע ןושמש ר"ב הקבר לטיג תרמ ,םימש תאריו הרותל הינב תא הלדג רשא

 ל"'ַז רנייטש יכדרמ דוד ר"רה תוקדצבו הרותב םסרופמה ינברה תיבב הלדגתנ

 .ו"לכשת רדא ז"ט קרב ינבב הרטפנ .אנלאטמ

%\ 

 בוט םוי לארשי ר"הומ 'צה ינברה נעל ,א"טילש ןמדירפ יכדרמ 'ר ןואגה ברה

 לרעייפ תרמ הבושחה השאה ח"א ,ה"ע חיח לזיר הלותבה ותבו ל"צז ןמדירפ

 .ה"בצנתו ,םמד םוקני 'ה (אוואיממ) ה"ע סיו ןסינ ר"ב

+ 

 ל'צז ןהכ ףפסוי ר"רה :וירוה תמשנ יוליעל 'חיש ןהכ השמ ר"רה ינברה ב"ש

 'צה ותגוזו .(קרב ינבב כ"מ ,ג"'כשת בא םחנמ א"י םויב ע"בלנ) שקאפמ

 ,ה"ע לכימ לאיחי ,לטיג ,ריאמ :ח"ויו רפוס םהרבא ר"ב הקבר תרמ
 .ד"שת זומת ז"י האושב ופסינ

 השמ יבר ציהגה ןב ,לעהאדרעסמ רפוס םהרבא ר"רה קידצה ינברה ונקז נ"'עלו

 : םהיצלח יאצוי ,לטיג תב חרש תרמ ותגוזו ,ל"צז דערופ-אסיטד ברה רפוס

 םלושמ ר"רה תשא לטי תרמ ,השמ 'בה ,םייח לאוי רירה ,ןימינב לאומש ר"רה

 דישת ןויס ז"כ םויב ץיווסואב ופסינ ,האל ,לידא ,הרפש תרמ ,יוברעוומ סייוו
 .םמד םוקני 'ה






